
DONEM : 19 CİLT : 16 YASAMA YILI : 1 

rrn 
o 

UTANAK 

97 nci Birleşim (Olağanüstü) 

. 8 . 1992 Cuma 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

Sayfa 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 

III. — YOKLAMA 
IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 

MECLİS ARAŞTIRMASI 
A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Anavatan Partisi Grubu adına Bayburt Milletvekili ve Grup Başkan-
vekili Ülkü Güney'in, Şırnak İlimizde meydana gelen olaylar başta olmak üzere 
Güneydoğu Bölgemizde cereyan eden olaylar konusunda genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/17) 

B) GÖRÜŞMELER v 

1. — Anavatan Partisi Grubu adına Bayburt Milletvekili ve Grup Başkan-
vekili Ülkü Güney'in, Şırnak İlimizde meydana gelen olaylar başta olmak üzere 
Güneydoğu Bölgemizde cereyan eden olaylar konusunda genel görüşme (8/17) 

274 
274:276 

276 

276 

276 

276:279 

280 

280:360 



T.B.M.M. B : 97 28 . 8 . 1992 0 : 1 

Sayfa 

V. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 360 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 360 

1. — Siyasî parti grupları adına Grup Başkanvekillerinin ve grubu bulun
mayan MÇP, DSP ve BBP Genel Başkanları ve yetkililerinin, milletimizin birli
ğine, ülkemizin bütünlüğüne ve devletimizin tekliğine karşı girişilen ve girişele-
cek olan her hareket karşısında, Türkiye Büyük Millet Meclesinin gerekli ön
lemleri alacağına ye bu hususların TBMM'nin görüşleri olarak, Başkanlık Di
vanınca Türkiye ve dünya kamuoyuna duyurulmasına ilişkin müşterek önerge
leri (4/54) 360:361 

V I . — ÖNERİLER 362 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ - 362 

1. — TBMM Genel Kurulunun çalışmalarına devam etmesine ilişkin siyasî 
parti grup başkanvekillerinin müşterek önergeleri (4/55) 362 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 362 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başba
kanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) 
(S. Sayısı : 59'a 1 inci Ek) 362 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58'e 
1 inci Ek) 363 

3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/667) (S. Sayısı : 111) 363 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinin Değişitirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı: 112) 363 

, 5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararname
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 
1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) 363 

— 272 — 



T.B.M.M. B : 97 28 . 8 . 1992 O : 1 

Sayfa 

6.— 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştiril
mesi Hakkında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Ko
misyonu Raporu (1/97) (S. Sayısı : 121) 364 

7. — Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli tilerinde Vuku Bulan Deprem Afe
tine İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Kocaeli Mil
letvekili Şevket Kazan ve 24 Arkadaşının 1992 Yılında Erzincan'daki Vergi Mü
kelleflerinden Vergi Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi, Yozgat Milletvekili 
Alparslan Türkeş ve Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu'nun 7338 Sayılı Ve
raset ve İntikal Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde İlave Edilmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/418,2/270,2/289) (S. Sayı
sı : 150) 364:409 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 409 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 409 
1. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Afyon'da hazine arazilerinin 

yağma edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye ve Gümrük 
Bakanı Sümer Oral'ın yazılı cevabı (7/271) 409:411, 

412:416 

— 273 — 



T.B.M.M. B : 97 28 . 8 . 1992 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 13.OO'te açıldı. 
Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve 92 milletvekilinin, Şırnak tünde meydana gelen olay

lar başta olmak üzere, Güneydoğu bölgesinde cereyan eden olaylar ve gelişmeler konusunda 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesinin görüşülmesi için olağanüstü toplantı çağrı önergesi 
ile, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 27.8.1992 Perşembe günü saat 13.00'te olağanüstü top
lantıya çağırıldığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Anavatan Partisi Grubu adına Bayburt Milletvekili ve Grup Başkanvekili Ülkü Güney'in 
Şırnak tünde meydana gelen olaylar başta olmak üzere, Güneydoğu bölgesinde cereyan eden 
olaylar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/17) okundu. 

Bakanlar Kurulunun, Cumhurbaşkanı tarafından Diyarbakır'da toplantıya çağrılması ne
deniyle Hükümet üyelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısına katılmalarının müm
kün olmadığını belirten Başbakanlık tezkeresi okundu ve Başkanlıkça, olağanüstü toplantı ko
nusu olan genel görüşme önergesinin görüşmelerinin, bir defaya mahsus olmak üzere, gelecek 
birleşime ertelendiği açıklandı. 

Güneydoğu bölgesinde cereyan eden olaylar ve gelişmeler konusundaki genel görüşme öner
gesini görüşmek için, 28 Ağustos 1992 Cuma günü saat 13.00'te olağanüstü toplanmak üzere, 
birleşime 13.19'da son verildi. 

Yıldırım Avcı 
Başkanvekili 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Kâtip Üye 

ö- •—:— 

II. — BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 13.00'te açıldı. 
Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve arkadaşlarının istemleri üzerine, 27.8.1992 Perşembe 

günü TBMM Başkanlığının çağrısı üzerine olağanüstü toplanan Genel Kurulda, Bakanlar Ku
rulunun hazır bulunmayacağının bildirilmesi nedeniyle 28.8.1992 Cuma gününe ertelenen Şır
nak İlinde meydana gelen olaylar başta olmak üzere, Güneydoğuda cereyan eden olaylarla ilgi
li genel görüşme, tamamlandı. 

26.8.1992 günkü 95 inci Birleşimde kabul edilen Danışma Kurulu önerisi doğrultusunda : 
Milletimizin birliğine, ülkemizin bütünlüğüne ve devletimizin tekliğine karşı girişilen ve 

girişilecek olan her hareket karşısında, Türkiye Büyük millet Meclisinin, demokrasi ilkeleri
nin, hukuk devleti düzeninin ve insan haklarına saygının korunmasına bundan böyle de gerek
li duyarlılığı göstereceğine ve bu mücadele içinde yurttaşlarımızın uğrayabilecekleri zararların 
karşılanması için gerekli önlemleri alacağının kamuoyuna duyrulmasına ilişkin Siyasî Parti Grup 
Başkanvekilleri ile Parlamentoda grubu bulunmayan MÇP, DSP, ve BBP Genel Başkanları ve 
yetkililerince hazırlanan müşterek takrir okundu : 
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Metinde yer alan hususların, TBMM'nin görüşleri olarak Türkiye ve dünya kamuoyuna 
duyurulması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi kabul edildi. 

Olağanüstü toplantı konusu üzerindeki görüşmelerini tamamlayan TBMM Genel Kuru
lunun, çalışmalarına devam etmesine ilişkin siyasî parti grup başkanvekillerince verilen önerge 
kabul edildi. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetle
rinin Başbakanlığa devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59'a 1 inci Ek), 

Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
na İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe, (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 
58'e 1 inci Ek), 

Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, (1/667) (S. 
Sayısı : 111), 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin, 77 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, (1/14, 1/155) (S. 
Sayısı : 112), 

Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe, (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. 
Sayısı : 116), 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 292 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim, (1/97) (S. Sayısı : 121), 

Komisyonları Raporlarının görüşmeleri, ilgili komisyon ve Hükümet yetkilileri Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından ertelendiler. 

Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afetiyle, Şırnak ve Çu-
kurca'da Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Ka
nun Tasarısının (1/418 2/270, 2/289) (S. Sayısı: 150) yapılan açık oylamadan sonra kabul edi
lip kanunlaştığı açıklandı. 

1 Eylül 1992 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 23.10'da son verildi. 
Başkan 

Hüsamettin Cindoruk 

Halil İbrahim Artvinli 
Kocaeli 

Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 13.00 

BAŞKAN : Hüsamettin Cindoruk 
KÂTİP ÜYELER : Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli), Halil Çulhaoğlu (İzmir) 

— : e • 

BAŞKAN — Saygıdeğer milletvekilleri, tatil içinde toplanan Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin 97 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) „ 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. —Anavatan Partisi Grubu adına Bayburt Milletvekili ve Grup Başkanvekili Ülkü Gü
ney'in, Şırnak İlimizde meydana gelen olaylar başta olmak üzere Güneydoğu Bölgemizde ce
reyan eden olaylar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/17) 

BAŞKAN — Gündemimize göre, Anavatan Partisi Grubu adına Bayburt Milletvekili ve 
Grup Başkanvekili Sayın Ülkü Güney'in, Şırnak İlimizde meydana gelen olaylar başta olmak 
üzere, Güneydoğu Bölgemizde cereyan eden olaylar ve gelişmeler konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önerge
sinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Olağanüstü toplantı çağrı yazımız ile genel görüşme önergesi dünkü birleşimde okunarak 

bilgilerinize sunulmuştu. 
Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi, İçtüzüğümüze göre, genel görüşme açılıp açılmaması 

hususunda, sırasıyla, Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine 
veya onun göstereceği bir arkadaşımıza söz verilecektir. Konuşma süreleri hükümet ve gruplar 
için 20'şer dakika, önergedeki imza sahibi için 10 dakikadır. 

Sayın Hükümet, buyurunuz. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 

aziz arkadaşlarım; son günlerde başta Şırnak İlimiz olmak üzere, Güneydoğu ve Doğu Bölge
lerimizde ortaya çıkan olaylar ve gelişmeleri görüşmek üzere bir genel görüşme yapılma istemi 
üzerine söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle, Yüce Meclisimizin değerli Başkanı ve üyeleri
ne en içten saygılarımı sunarım. 

Sayın milletvekilleri, bugüne kadar birçok kez bu kürsüden terör konusunda görüşlerimi
zi belirttim. Demokrasi ve insanlık düşmanı teröristlerin faaliyetlerine karşı devletimizin aldığı 
ve almakta olduğu önlemleri açıklama olanağını buldum. Şimdi ise, söz konusu genel gö-
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rüşme istemi nedeniyle kısaca bu konuya değinmek ve şayet Yüce Meclisimiz genel görüşme 
açılmasına karar verirse -ki biz de açılması gerektiği kanısındayız- ayrıntılı açıklamaları o aşa
mada yapmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi, bölücü terör örgütü, Nevruz olayları sırasın
da hayal ettiği halk ayaklanmasını yaratamayarak, güvenlik güçlerimizin azimli ve kararlı tu
tumu karşısında hüsrana uğramasının sonucunda, kaybettiğini sandığı prestiji yeniden kazan
mak amacıyla Şırnak İlimizde bir saldırı düzenlemiş ve giderek bölgedeki terör faaliyetlerini 
yayma eğilimine girmiştir. Şırnak'taki saldırı, Nevruz olayları sırasında engin bir sağduyu ile 
devletinin yanında yer alan halkımızın cezalandırılması, korku ve dehşet ortamı yaratılarak, 
onların terör örgütü yanına çekilmesi amacına yöneliktir. Çünkü, korku ve dehşet -bildiğiniz 
gibi-terörün gıdasıdır ve onun doğasında vardır. • 

Değerli arkadaşlarım, Şırnak'ta ne olmuştur? Şırnak'ta uygulanan senaryo üç aşamalı
dır : Bunun birinci aşaması, 18 Ağustos Salı günü saat 20.40 sularında başlayan ve şehrin dört 
bir tarafından devam eden yoğun ateş ve buna güvenlik güçlerince verilen cevaptır. Bilindiği 
gibi, bu ateş 48 saat devam ediyor. Bu anda, PKK ve yandaşları, olayı, "Şırnak ili direnişi" 
olarak nitelemişler ve dünya kamuoyuna -Türk kamuoyu dahil- böylece duyurmuşlardır. Saldı
rıların başarısızlığa dönüşmesinden sonra, senaryonun ikinci aşamasına geçilmiştir ve "Şır
nak direnişi", "Şırnak'ta katliam"a dönüşüyor. Gene PKK ve yandaşları, yurt içinde ve dışın
da, yüzlerce ölüden ve onca yaralıdan bahsederek, asılsız haberlerle iç ve dış kamuoyunu ya
nıltmaya çalışıyor. 

Değerli arkadaşlarım, senaryonun üçüncü aşaması ise, "Şırnaklı göç ediyor" dur. PKK 
ve yandaşları, halkı korku ve dehşete sürükleyerek, tahrik, telkin ve en önemlisi tehditlerle on
ları göçe zorlamıştır ve hemen arkasından da, senaryo "İltica" şovuyla son bulmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, güvenlik güçlerimiz masum halkla teröristi birbirinden ayırt etme 
gayret ve özenindedir ve böyle de plmak zorundadır. Saldırı ve çatışmaların uzun sürmesinin 
tek ve en önemli nedeni de budur. Teröristlerin ise, böyle bir kaygısı bulunmamaktadır. Onlar 
sadece, devlete, demokrasiye ve güvenlik güçlerine değil; yaşlı, genç, çocuk, kadın, erkek de
meden masum halka -kendilerini kurtaracaklarını vaat ettiği halka- ve halkımızın mutluluğu
na kurşun sıkabilmektedirler. 

Ancak, devletimiz ve onun güçleri dimdik ayaktadır. Eşkiyaya karşı hem kadro, hem teç
hizat yönünden önlemler alınmaktadır. Personel, nitelik ve nicelik yönünden bölgenin koşulla
rına göre yetiştirilmektedir. Ermeni Asala örgütüyle işbirliği içinde olduğu, silah ve uyuşturu
cu kaçakçılığından beslendiği, kalkınma yolunda olan ve dinamik bir görünüm arz eden ülke
mizin parlak geleceğinden kuşku duyan, iç ve dış mihraklarca desteklendiği bilinen bölücü eş
kiyaya gereken ders mutlaka verilecek, hak ettiği şamar indirilecektir. 

Türkiye üniter bir devlettir. Devletin teklifi, ulusun birliği ve ülkenin bütünlüğünü yıkma
ya kimsenin; ama kimsenin gücü yetmez ve yetmeyecektir. (DYP, ANAP ve SHP sıralarından 
alkışlar) Yumruk gibi kenetlenen ulusumuzun engin sağduyusu ve bu konuda izlemekten mut
luluk duyduğumuz ulusal mutabakat ve Yüce Meclisimizin bu yapıcı desteği, en büyük güven
cemizdir Hükümet olarak. 

Sayın milletvekilleri, hükümet programımızda da belirtildiği üzere, Türkiye; devleti ve ül
kesiyle bölünmez bir bütündür. Devletin üniter niteliği, toplumsal yapımızdan kaynaklanan 
tarihsel ve geleneksel birlik ve beraberlik fikrini açık ve seçik olarak yansıtmaktadır. Bu birlik 
ve beraberlik, ortak bir siyasî kültürün de sonucudur. 
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Değerli arkadaşlarım, şunu açıkça ve üstüne basarak belirtmem gerekir ki, bu birlik ve 
beraberliğin zedelenmesinden de, bu ülkede yaşayan hiç kimsenin; ama hiç kimsenin hiçbir ya
rarı yoktur. 

Hükümetimiz, özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu demokrasiyi bütün kavram, kural ve ku
rumlarıyla oluşturmak azim ve kararlılığı içerisindedir. Nitekim, göreve başlamamızdan bu yana, 
devletin yeniden yapılanması ve demokratikleşme yolunda çok önemli adımlar atılmış ve atıl
maya da devam edilmektedir. A 

Biz, özellikle güneydoğuda yaşanan şiddet ve terör olaylarını, arz etmeye çalıştığım una 
bakış açımız çerçevesinde, çağdaş, demokratik hukuk devleti kuralları içinde çözüm bulunabi
lecek bir sorun olarak görüyoruz. Hiçbir gayret ve etki bizi, demokrasi ve hukuk devleti çizgi
sinden ayıramayacaktır. 

Demokrasi, oluşturulması ve korunması zor bir rejimdir. Toplumumuzun bunu bütün kat-
manlarıyla özümlediğinde ise, sorunların üstesinden büyük ölçüde gelinmiş olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, aziz arkadaşlarım; bugün ortaya çıkan siyasî kararlılığın ve ulusal 
. mutabakatın desteğinde, devletimizin, terörün önüne geçtiğini ve geçme aşamasında olduğunu 
belirtmeden geçemeyeceğim. Ülke düzeyinde, büyük ölçüde, terörist örgüt halktan soyutlan
mış, halkımız devletinin ve güvenlik güçlerinin yanında açıkça yer almaya başlamıştır. "Katil 
polis" suçlamaları, "Kahraman polis" övgüsüne dönüşmüş, halkımız korku kabuğunu kır
mış, ihbar müessesesi işlemeye başlamış, operasyonlar sonucu evlere Şanlı Türk Bayrağının asıl
ması ve istiklal Marşı söylenmesi gibi gurur verici tablolar sergilenmiştir. Burada, aziz halkı
mıza, bize güç veren bu yaklaşımları nedeniyle bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, kıvançla söyleyebilirim ki, bütün bu gelişmeler, Sosyaldemokrat Halk
çı Parti ve Doğru Yol Partisinin oluşturduğu, son yılların en geniş tabanlı ve demokrasimiz 
için büyük bir şans olan Hükümetimizin uyguladığı demokratik ve kararlı politikanın ve yara
tılan güven ortamının bir sonucu ve demokrasinin bir zaferidir. 

Değerli milletvekilleri, 1987 yılında kurulan Olağanüstü Hal Bölge Valiliğiyle birlikte, te
rörle mücadeleye yeni boyutlar kazandırılmasına ve devletin bölgeye büyük kaynaklar aktar
masına karşın, geçmiş dönemde birtakım teşhis yanlışlıkları sonucu başarıya ulaşılmada geci
kilmiştir. Bunu ifade ederken, kesinlikle geçmiş dönemleri suçlamak amacında olmadığımızı, 
üzerine basarak vurgulamak istiyorum. Geçmişi tartışmanın, o acı günleri, olayları tekrar ya
şamaktan başka bir şey kazandırmayacağını da biliyorum. Ancak, sağlıklı bir sonuca varabil
mek için tespitlerin enine boyuna ve tutarlı yapılması gereklidir. 

Ülkemiz, büyük bir olayla karşı karşıyadır. Biz, bu büyük olayın önlemlerini hukukun 
içinde arıyoruz, buluyoruz ve uyguluyoruz. Bu önlemler sadece bugün değil, uzunca zamandır 
aranmakta ve uygulanmaktadır. Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisi Koalisyonu 
olarak Hükümeti kurduğumuz gün, karşımızda, yani devletimizin karşısında, milletimizin kar
şısında, dağlarında, sınırlarında, kasaba ve şehirlerinde başka Ülkelerdeki kamplarda ve vadi
lerde eğitime tabi tutulmuş, topu, tüfeği, uçaksavar silahı, roketi bulunan; arkasında, Türki
ye'nin güçlenmesinden tedirgin olan birtakım devletlerin parası, taktiği, tekniği; ceplerinde soy
gunlardan ve çeşitli karanlık ilişkilerden elde ettikleri para olan bir örgüt, bir eşkiya çetesi vardır. 

20 Kasım 1991 tarihi itibariyle -gene sırf bir durumu tespit etmek için arz ediyorum değer
li arkadaşlarım- bölge illerinde halkın gece sokağa çıkma cesaretinin kalmadığı; güvenlik güç-
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lerinin dahi bir noktadan diğerine gece konvoy olmaksızın ulaşamadığı; gündüzleri sınırlı ope
rasyon yapabilen güvenlik güçlerinin, gece barındıkları yerlerde savunmada kaldıkları; kırsal 
alanda yaşayan vatandaşlara güvenlik hizmetlerinin ulaştırılmasında olanaksızlıkların mevcut 
olduğu; kırsal alanda gece hâkim olan teröristlerin, gündüzleri dahi devlet karayollarını saat
lerce kesmeye cesaret gösterdikleri; bölge halkının, örgütün baskısı sonucu örgütten yana mı 
yoksa devletten yana mı şeklinde ikilemde bırakılarak, toplumsal olaylara itildiği; büyük kent
lerimizde ve özellikle İstanbul'da, vatandaşın her an bir soyguna maruz kalacağı korkusunda 
olduğu; güvenlik güçlerinin, görev yapmaktan çok, kendilerini koruma çabası içine düştükle
ri; ülke genelinde ise, vatandaşlarımızda ve hatta yöneticilerimizde, artık terörün ülkemiz için 
kangren halini aldığı, baş edilmesinin mümkün olmadığı gibi olumsuz düşüncelerin oluşmaya 
başladığı bir ülke teslim aldığımız, bilinen bir gerçektir. Bu tespiti Yüce Meclisin huzurlarında 
bir kez daha yinelemekte yarar görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, aziz milletvekilleri; bugüne kadar, hiçbir zaman, karşı karşıya bu
lunduğumuz terör tehdidini küçümsemedik ve olduğundan küçük gösterme gayreti içinde de 
olmadık; çünkü, bu tehdit, ülkemizin üniter yapısını yıkmaya yöneliktir ve ne kadar halk des
teği arayışı içinde olursa olsun, halka ve onun mutlu geleceğine zarar vermektedir. 

öte yandan, teröristler, okulları tahrip ederek, yolları mayınlayarak, iş makinelerini yaka
rak uyguladıkları terörle, sözde kurtarmayı vaat ettikleri kitleyi daha yoksul ve daha çaresiz 
bir konuma getirerek, çelişki yaratmaktadır. Bölgeyi, devletin yöredeki vatandaşlarımızın sos
yoekonomik ve altyapı koşullarının geliştirilmesine yönelik olarak yaptığı hizmetlerden mah
rum bırakmayı hedefleyen örgüt, bir yandan da, bu durumu "devlet bu yörelere yeterince hiz
met getirmiyor" şeklinde lanse ederek propagandaya tevessül etmektedir. Sağduyu sahibi yöre 
halkının bu çelişkiyi de saptayarak, az dâ olsa, örgüte vermekte olduğu desteği çekerek, terö
rizmin en büyük korkusu olan soyutlandırmayı hızlandıracağına inanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, aziz milletvekilleri; terörizm ve son olayların değer
lendirilmesine yönelik olarak ve ayrıntıya girmeden görüşlerimizi açıklamaya çalıştım. Sorun, 
partilerüstü bir devlet sorunudur ve açıklık politikasını temel ilke kabul eden Hükümetimizin, 
yıllardan beri ülkemize musallat olan bölücü terörist faaliyetlerin ve buna ilişkin gelişmelerin 
Yüce Meclisimizde görüşülmesine karşı olması düşünülemez. Bu görüş çerçevesinde ulusal mu
tabakata en çok gereksinme duyulan terör konusunda genel görüşme yapılmasına Hükümet 
olarak olumlu bakmaktayız. Yüce Meclisin takdirlerine arz ediyorum. 

Terör olayları sırasında şehit olan güvenlik görevlilerine ve yaşamlarını yitiren vatandaşla
rımıza Ulu Tanrıdan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor ve Yüce Heyetinize en içten saygıları
mı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (DYP, SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şu ana kadar öngörüşmelerle ilgili söz isteyen olmamıştır. 
Gruplar adına veya önerge sahiplerinden söz isteyen arkadaşımız var mı? Yok. 
öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, genel görüşme açılıp açılmamasını oylarınıza sunucağım : Bu konuda genel görüş

me açılmasını kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 
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B) GÖRÜŞMELER 
1. — Anavatan Partisi Grubu adına Bayburt Milletvekili ve Grup Başkanvekili Ülkü Gü

ney'in, Sımak İlimizde meydana gelen olaylar başta olmak üzere güneydoğu bölgemizde cere
yan eden olaylar konusunda genel görüşme ((8/17) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar. 
SELİM SADAK (Sımak) — Sayın Başkan, söz istiyorum, 
BAŞKAN — Efendim, genel görüşme açtık; şimdi, İçtüzük gereğince devam edeceğiz. 
SELÎM SADAK (Şırnak) — Sayın Başkan, şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Hay hay, şimdi kaydediyoruz, artık arkadaşlar talepte bulunabilirler. 
Değerli arkadaşlar, söz isteyen arkadaşlarımız, tabiatıyla, Divan kitabetine başvursunlar. 
26.8.1992 tarihli 95 inci Birleşimde alınan karar gereğince, genel görüşmeye başlıyoruz. 
Bu karara ve içtüzüğümüze göre, genel görüşmede ilk söz hakkı, genel görüşme önergesi 

sahibine aittir. Daha sonra, İçtüzüğün 73 üncü maddesine göre, siyasî parti grupları adına bi
rer üyeye, Hükümete ve şahsı adına iki üyeye söz verilecek ve bu suretle'de genel görüşme ta
mamlanacaktır. 

Konuşma süreleri, kabul buyurduğunuz Danışma Kurulu kararına göre, şöyledir : Hükü
met ve gruplar 45'er dakika önerge sahibi ve şahıslar lO'ar dakika konuşacaklardır. 

önerge sahipleri olarak görüşmek istiyor musunuz?.. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Keçeciler konuşacak efendim. 
BAŞKAN — önerge sahipleri adına, Sayın Keçeciler; buyurun. (ANAP sıralarından al

kışlar) 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, son haftalarda 

Şırnak ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizde meydana gelen terör ve asayişi ihlal eden olaylar 
sebebiyle, vermiş bulunduğumuz genel görüşme önergemiz münasebetiyle huzurunuzu işgal 
etmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Terör ve anarşi olayları son haftalarda büyükbir tırmanma göstererek, Şırnak Vilayetimi
zin belli birsüre de olsa, devlet güçlerinin kontrol edemediği ve bilahara da halkının yüzde 90'ının 
şehri terk ederek boşattığı; trenlerin yakıldığı, otobüslerin durdurulup, yolcularının hunharca 
katledildiği; genel bi asayişsizlik havasının tüm bölgeye yayılarak, bölge halkının büyük bir 
endişe ve korku içinde bulunduğu bir ortamda bu genel görüşme yapılmaktadır. Bu itibarla, 
genel görüşme yapılmasının tam zamanı ve bu Yüce Heyette, bu konuların müzakere edilmesi
nin tam sırasıdır. Bu vesileyle, bütün grupların genel görüşme önergemize katılmış olmasını 
memnuniyetle kaydediyor ve grup yöneticilerine teşekkür ediyorum. 

Güneydoğudaki terör olayları, millî meselemizdir ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ku
ruluşundan beri karşılaştığı en ciddî sorundur. Bu meseleyi partilerüstü bir olay olarak görü
yor ve iç politika malzemesi yapmamayı, sorumlu muhalefet anlayışımızın gereği sayıyoruz. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Şurası herkes tarafından gayet iyi bilinmelidir ki, terör yoluyla Türkiye'nin devleti ve mil
letiyle bölünmez bütünlüğünü parçalamaya hiç kimsenin; ama hiç kimsenin gücü yetmeyecek
tir. (Alkışlar) 

Anamuhalefet Partisi olarak, canı ve kanı pahasına vatanını müdafaa eden güvenlik güç
lerimizin ve ırkçı, bölücü terör örgütünün saldırılarından en büyük zararı gören masum bölge 
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halkının yanındayız. İktidarımızın bu manada yapacağı her türlü müspet icraatın destekçisi 
ve yardımcısı olacağız. Esasen, bu durumu 19 uncu yasama yılının başında, Sayın Genel Baş
kanımız, bu kürsüden, bütün Türkiye'ye, açık ve net bir şekilde ifade etmiştir. Ancak, bu tav
rımız, Hükümetin bu bölgeyle ilgili olarak izlediği politikadaki eksiklikleri, icraatlardaki nok
sanlıkları söylememize mâni değildir. Bilakis, sorumlu muhalefet anlayışımız, gördüğümüz ak
saklıkları, gayet açık ve net bir şekilde dile getirmemizi gerektirir ki, bu eksiklik ve aksaklıkla
rı düzeltme imkânı doğabilsin. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anavatan Partisi olarak, terör ve güneydoğu olayla
rını iç politika malzemesi yapmaktan ne kadar kaçındıysak, ne kadar kaçmaya çalıştıysak; ma
alesef, başta Sayın Başbakan ve İçişleri Bakanı olmak üzere, bazı Hükümet üyeleri, hemen 
hemen her önemli asayişi muhil olayın ardından, bu olayların sebebini Partimize yüklemeye, 
bizim iktidar dönemimizdeki icraatımıza bağlamaya çalışmışlar ve bu açıklamaları bir ölçüde 
alışkanlık haline getirmişlerdir. Sık sık, "Anavatan Partisinin güneydoğu olayları karşısında, 
PKK terörü karşısında teşhis ve tedbirlerinin yanlış olduğunu, kanın dün de aktığını bugün 
de aktığını" ifade etmişlerdir. Biraz evvel de, Sayın İçişleri Bakanı, bu kürsüden konuşurken 
"20 Kasımda teslim aldıkları Türkiye'de can ve mal güvenliğinin olmadığını, kanın akmaya 
devam ettiğini, kan akan bir ülkeyi teslim aldıklarını" ifade etmiştir. 

Başbakanlığı Sayın Demirel'e, bakanlıkları Sayın Hükümet üyelerine bıraktığımız 20 Ka
sım gününden bu yana, dokuz ay on gün geçmiştir; yani, Sayın Demirel'in tabiriyle, bir çocu
ğun doğması için gerekli olan süre dolmuştur. Bu süre zarfında iktidarda kalıp, hâlâ, cereyan 
eden bütün olayların sorumluluğunu eski iktidarlara yükleyebileceğinizi ve buna da milleti inan
dırabileceğinizi zannediyorsanız çok büyük bir yanılgı içerisindesiniz beyler. (ANAP sıraların
dan alkışlar) Bölgede anarşiyi önlemek için Olağanüstü Hal Kanununu çıkardık, Olağanüstü 
Hal Bole Valiliğini, köy koruculuğunu, biz, o zamanın iktidarı olarak ihdas ettik, özel timi 
geliştirdik, savunma sanayiini kurarak, Ordumuzu/modern araç ve silahlarla teçhiz ettik; gece 
görüşlü dürbünlerden, sırtta taşınan radarlardan, Sikorsky ve Cobra helikopterlere, daha bir
çok modern araç ve gereçlere varıncaya kadar, bölgedeki güvenlik güçlerimizi takviye ettik. 
Siz ise, bütün bu tedbirlere, vaktiyle, karşı çıktınız; köy koruculuğuna karşı çıktınız, bölge vali
liğine karşı çıktınız, olağanüstü hal rejimine karşı çıktınız... Şimdi, dokuz aydan beri iktidar
dasınız; o halde, karşı çıktığınız sistemleri kaldırın, kendi tedbirinizi getirin. Dokuz aydan be
ri, bizim bıraktığımız tedbirlerin üzerine bir tane tedbir ilave etmediniz. O halde, ne hakla "Ana
vatan Partisi terörü yanlış teşhis etmiştir, tedbirleri yanlıştır" demeye diliniz varıyor?.. Bu müm-
k,ün değil, bu yanlıştır. Biz iktidarı bıraktığımızde terörü Cudi Dağına hapsetmiştik; siz, terörü 
önce Bolu Dağına getirdiniz, şimdi de bütün Türkiye'ye sıçrattınız. Akan kan vardı; doğru; 
ama akan kanın miktarı değişikti. Bugünkü olaylar o gün yoktu beyler. Vaktiyle köy ve kara
kol baskınları vardı, şimdi tugay basılıyor, tugay... Vilayet merkezi basılıyor, vilayet merkezi!.. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Biz, Şırnak'ı ilçe olarak teslim almıştık, il yaptık. Bugün, Şırnak, kâğıt üzerinde mevcut 
olan; ama, fiilen bulunmayan bir hayalet şehir haline gelmek üzere. Şırnak şehrinde yaşayan 
vatandaşlarımızın yüzde 90'ı, doğup büyüdüğü toprakları, malını, mülkünü terk ederek, yan
gından kaçarcasına, felaketten kaçarcasına, o toprakları terk ederek, bir meçhul akıbete doğru 
göç etmektedir. Acaba, o günkü Şırnak ile bugünkü Şırnak aynı şey midir?.. 
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Konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi, Güneydoğu Bölgemizde, Koalisyon İktidarı 
döneminde terör olayları şekil ve mahiyet değiştirmiş, boyutları genişlemiştir, tşin en vahim 
tarafın, Hükümetin vaatlerini tutmaması sebebiyle veya Hükümet yetkililerinin birbiriyle çeli
şen beyanları sebebiyle, halkımızın Hükümete ve güvenlik görevlilerine olan güveni sarsılmak
tadır. örnek vermek gerekirse, MİT Müsteşarı "Uçan kuştan bile haberimiz var" derken, Sa
yın içişleri Bakanı, "büyük bir istihbarat eksikliğinden" bahsetmektedir. Bu sözlerden hangisi 
d o ğ r u d u r ? . . 

Sayın Başbakan, 25 Mart 1992 tarihinde DYP Grubunda yaptığı konuşmada, "270 kilo
metrelik Irak hududu, hava şartlan düzelir düzelmez duvar gibi olacaktır, kuş uçmayacaktır, 
"kuş demiştir. 20 Ağustosta Şırnak'ı basan bölücü PKK örgütü mensuplarının, önce 1 500 
civarında, daha sonra da 600-700 kadar olduğu resmî beyanlarda ifade edilmiştir. Duvar gibi 
olan, kuş uçmayacak olan bu sınırdan 600 veya 700 terörist nasıl girmiştir, nasıl geçmiştir?.. 
"İçeriden geldi" diyorsanız, bir gün sonra da aynı baskın Çukurca'da yapıldı. Bu teröristler 
Çukurca'ya nereden girmiştir? Duvar gibi olan, kuş uçamayacak olan huduttan bunlar nasıl 
geçmiştir? Aslında, Koalisyon İktidarı döneminde Türk - Irak hududu duvar gibi olmak şöyle 
dursun, kevgire dönmüştür, kevgire... (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başbakan, kendisine soru soran bir gazeteciye, "Türkiye'nin her yerine, bilhassa gü
neydoğu bölgesine, özel koruma almadan çelik yelek giymeden gidebileceğini" söylemiştir. Bu 
sözleri söylerken veya sözlerinin hemen akabinde, Gaziantep - Adana karayolu kesilmiş, Lice 
yakınlarında yol kesilmiş, Urfa'da yol kesilmiş, otobüsler durdurulmuş, vatandaşlar otobüs
lerden indirilmiş ve asker kökenli olan vatandaşlarımız hunharca taranarak şehit edilmişlerdir. 
Kurtalan - Diyarbakır treni Sinan İstasyonu civarında durdurulmuş, 11 vagonuyla beraber ya
kılmış, içerisindeki yolcular da perişan edilerek, fevkalade müşkül durumda bırakılmışlardır. 
Sayın Başbakanın güvencesine dayanıp, güneydoğuya bu gazeteci arkadaşımız tedbir almadan 
seyahat etseydi, herhalde başına bu işlerden birisi gelirdi. 

Şırnak hadiselerinden yarım saat evvel, Bölge Valisi önemli bir gazetemize beyanat veri
yor; yani, "Huzurlu illere örnek olarak Şırnak'a gösterebilirim" diyor; yarım saat sonra da 
Şırnak baskına uğruyor... 

Değerli arkadaşlarım, bu örnekleri çoğaltaraka, zaten zor bir dönemden geçen ülkemizde 
iktidar - Muhalefet kavgası meydana getirmek istemiyorum. Bu örnekleri burada kesiyorum; 
ama, bilesiniz ki, bizi itham ettiğiniz müddetçe, bizden cevap alırsınız; çünkü, Anavatan İkti
darı döneminde başımızı yere baktıracak bir icraatın sahipleri değiliz. (ANAP sıralarından al
kışlar) Biz bu vatanın idaresini, teslim aldığımız noktadan daha ileriye götürmeye çalıştık ve 
o gün nöbetimizi iyi tuttuğumuz kanaatindeyiz. Bugün nöbet sırası sizdedir. Nöbetinizi iyi tut
manızı istiyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; güneydoğudaki olayların önlenmesi kısa sürede müm
kün değildir. Sizlerden, dokuz ayda bu olayları durdurmanızı zaten beklemiyoruz, zaten iste
miyorduk da. Ancak, olaylar bu boyutlara ulaşmayabilirdi. Sizi temin ederim, olaylar bu bo
yutlara ulaşmayabilirdi. Bu konularda açıklama yapan Hükümet yetkililerinin, vaatlerinde öl
çülü, beyanlarında dikkatli olmaları gerekmektedir. Siyasî parti yetkilisi olarak belki gerçek
leştiremeyeceğiniz vaatlerde bulunabilirsin, sorumluluk size ait, o, sonunda, milletin vereceği 
reyle neticelenir; ama, devlet yönetirken durum böyle değildir; bü manada, Hükümet edenler 
güvenilirliliklerini yitirirlerse, neticede bu mücadele zarar görür. Canını ortaya koyarak mü-
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cadele eden güvenlik güçleri Hükümete güvenmek zorundadır, bölge halkı Hükümete güven
mek zorundadır; Hükümete olan güven kaybolduğu zaman, mücadele ortadan kalkar, müca
dele büyük zarar görür. 

Mücadele uzun vadelidir, yılgınlığa düşülmemelidir; sonuçta, Türkiye, mutlaka; ama mut
laka kazanacaktır; zira, PKK'nm dayandığı tezle, Hitlerin dayandığı tez arasında hiçbir fark 
yoktur. 

Neticede, hepimiz Âdem Aleyhisselam'ın soyundan gelmekteyiz. Ayrı ırktan gelen; ama 
aynı dine mensup olan insanların, bu mübarek, aziz vatan topraklarında yıllarca barış içerisin
de, huzur içerisinde bir arada yaşadığını hiçbir zaman unutmamalıyız. Bizi bir arada tutan güç, 
inançlarımızdır; o halde, inançlarımıza destek vermeliyiz, güç vermeliyiz ve bu manada faali
yetlerde bulunmalıyız. Zaten, PKK, bunu tespit ettiği için, son günlerde camileri basmakta, 
imamİarı öldürmekte ve içerisinden cemaati çıkarıp kurşunlamaktadır. 

Bölge halkını potansiyel suçlu ya da PKK işbirlikçisi olarak görmemeliyiz. Bölge halkına 
şefkatle davranma politikası lafta kalmamalıdır. Bölge halkı, teröristlerin ağır baskısı ve PKK'nm 
tehdidi altındadır. Bu baskı ve tehdide rağmen, bölge halkı korucu olup köyünü korumakta
dır, canla başla savaşmaktadır; hatta, PKK ile anlaşıp boyun eğmek yerine, Şırnak'ta kalma
makta, göçü göze alabilmektedir. 

PKK'yı besleyen dış güçler üzerinde daha caydırıcı bir dış politika izlemeye mecburuz. 
PKK'nın bir terör örgütü olduğu bütün dünyaya kabul ettirilmelidir. PKK'nm, Türkiye'nin kal
kınmasını engellemek isteyen dış güçlerin ve özellikle Ermeni terör örgütü ASALA'nın taşe
ronluğunu yaptığı, onların basit bir maşası olduğu, bölge halkına ve bütün millete etkili bir 
şekilde anlatılmalıdır. 

İktidarımız döneminde başlattığımız, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınma hamlesine 
devam edilmelidir. Can güvenliği olmadığı gerekçesiyle yatırımlar durdurulmamahdır. GAP 
Projesi bir an önce bitirilmeli ve bölgede işsizliği emici sünger projeler başlatılmalıdır. Olağa
nüstü Hal Bölgesi için verilen 90 bin kadronun dağıtımı bir an evvel yapılmalıdır. 

1 ' PKK'yı besleyen ve bir maddî kaynak haline dönüşen petrol kaçakçılığı ve diğer kaçakçı
lık olayları süratli bir şekilde durdurulmalıdır. 

Bölgeyle ilgili istihbarat birimleri güçlendirilmeli ve istihbarat eksikliği süratli bir şekilde 
giderilmelidir. 

Bölgede, bütün kesimlerde olduğu gibi, basın mensupları da faili meçhul cinayetlerin kur
banı olmaktadırlar; son sekiz ayda 6 gazeteci hayatını kaybetmiştir; bu cinayetler faili meçul 
olaylar olarak kalmamalı ve devletin yıpratılmasına göz yumulmamalıdır. Bu mücadelede, ba
sınımızın verdiği desteğin kıymeti unutulmamalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Keçeciler... 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım, hemen bitiriyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; güneydoğu bölgemiz huzursuzdur. Aziz milletimiz 

endişelidir. Her gün, hava raporu dinler gibi, televizyondan, radyodan, bölgeden gelen anarşi 
raporlarını dinlemekteyiz. 

Demokrasi, eline silah alanın, roket alanın, havan topu alanın, sağa sola rasgele ateş etti
ği rejim demek değildir. Türkiye, bu anarşiyle kucak kucağa uzun süre yaşayamaz. Bölgede, 
akan kanı durduracak, anaların gözyaşını dindirecek, endişeleri kaldıracak tedbirlere ihtiyaç 
vardır. 
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Sözlerimi tamamlamadan önce, terör örgütüyle mücadele ederken hayatlarını kaybeden 
bütün güvenlik görevlilerimize ve aziz vatandaşlarımıza Cenabı Hak'tan rahmet diliyorum; ma
sum bölge halkına sabır ve metanet temenni ediyorum ve uygun düşeceği kanaatiyle sözlerimi 
şu mısralarla tamamlamak istiyorum : 

Yazık sana ağlamayan şiire 
Yazık sana uzanmayan ellere 
Yazık sana titremeyen vicdana 
Yazık seni kurtarmayan insana. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP, DYP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sağ olun Sayın Keçeciler. 
Değerli arkadaşlar, söz sırası parti gruplar sözcülerinde. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak)— SAyın Başkan, bir şey arz edebilir miyim? 
BAŞKAN — Sayın Alınak, onu dikkate alacağım. Müsaade ederseniz şu kısmı bitirelim. 

Notlarınızın hepsini aldım, inceliyorum, merak buyurmayın. 
SHP Grubu adına, Sayın İsmail Cem; buyurunuz. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA ÎSMAİL CEM (tstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

içinde yaşadığımız gün, memleketimiz için, insanımız için olabilecek en sıkıntılı günlerden bi
ri. Karşımızdaki görüntü, ölümün, göçün, gözyaşının görüntüsü. Yılgınlık ve karamsarlık; Türk
iye'yi yönetenler tarafından, yıllarca, yıllar boyu tekrarlanmış ve artık kanıksanmış, inandırı
cılığı kalmamış sözler; on yıldan, yirmi yıldan bu yana hepsi boş çıkmış tahminler, tutulmayan 
vaatler, birbirinden yanlış tahliller... Bu görüntü gerçek. Ancak, Sosyaldemokrat Halkçı Parti
nin Meclis Grubu adına hepinizi saygıyla selamlarken, çok temel bir inancımızı sunmak istiyo
rum : Türkiyemizin başka özellikleri de var; insanımızın başka nitelikleri, başka güzellikleri 
de var. Bunları zaman zaman hatırlamamız ve birbirimize hatırlatmamız gerekiyor. 

Türkiye, uzun tarihi boyunca çok ciddî meselelerle karşılaşmış ve bunların çoğunu çöze
bilmiş bir memleket. Zaman zaman çok büyük tehditler altına sokulmuş; ama, bunların tü
münü boşa çıkarmış bir halkız. Karşımızda Haçlı ittifaklar oluştu, yedi düvel toprağımızı işgal 
etti; gün oldu -tarihçiler yazıyor- süpürge tohumu, ayrıkotu yedik; ama, direnmesini bildik; 
sonuçta, başarmasını öğrendik. Böyle bir tarihin imbiğinden süzülüp gelen kültürümüzle gü
neyimiz, kuzeyimiz, doğumuz, batımızla bizi bölen değil, farklılıklarımız içinde güzelliğimizi, 
gücümüzü, birlikteliğimizi yaratan kültür, insan, dil ve inanç mozaiğimiz ve zenginliğimizle, 
yüzlerce yıl dünyaya örnek olabilmiş hoşgörümüzle ve de cumhuriyetimizle; bir kafatası cum
huriyeti olarak değil, ırk cumhuriyeti gibi değil, bir köken birlikteliği şeklinde değil; eşit insan
ların ideal bütünlüğü olarak gerçekleştirdiğimiz cumhuriyetimizde biz, bugün önümüzde dev
leşen sorunları çözebiliriz ve elbette çözeceğiz; akılla çözeceğiz, insan haklarıyla çözeceğiz, öz
gürlükle, kararlılıkla, ciddiyetle çözeceğiz. Değişik kültür kaynaklarından, değişik dillerden, 
değişik etnik yapılardan gelmiş, bu farklılıklarını ve kimliğini kıvançla taşıyarak bütünleşebil-
miş ve yüzlerce yıl zoru başarmış bir toplumuz. Bu özelliğimizi, bu üstünlüğümüzü terk edip 
de geçmişin hastalıklı Avrupasından mülhem ırkçılık hastalıklarına elbette tutulmayacağız. Türk
iye, insanların ırkına göre tanımlanıp sınıflandığı bir ırklar federasyonu olmayacaktır; buna 
da halk olarak hiçbirimiz izin vermeyeceğiz, 

Sayın Milletvekilleri, bu kürsüde temsil etmenin onurunu taşıdığım sosyal demokrat yak
laşım, güneydoğu sorununa üç temel ilkenin ışığında çözüm bulunacağına inanıyor. Toplumun 
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ve ülkenin bütünlüğü, demokrasi ve insan haklarının sonsuzluğu, insan varlığının tekliği... Ya
ni, bizim temel yaklaşımımız -ki, bunun uzantılarını, ayrıntılarını anlatmaya çalışacağım- top
lumun ve ülkenin bütünlüğüdür. Biz, şu son zamanlarda ve birçoğu ciddî emperyalist amaçlar
la körüklenen, dünyada bölüm bölüm bölünmüş topluluklar yaratıp sonra da onu daha iyi 
istismar etmeye dönük olan, Türkiye'nin ve dünyanın büyük ölçüde aştığı ırkçılık, içedönük 
milliyetçilik gibi yaklaşımları gündeme getiren bölümlere, saçmasapan düşmanlıklara taraf değiliz 
ve bunlara sonuna kadar karşı çıkan çıkacak olan bir anlayışın ışığında olaya bakmaktayız. 

Biz, şu meselede demokrasi ve insan haklarının sonsuzluğu diyoruz. Yani, bizim düşünce
mizden farklı düşünenler, bizim düşüncemizin tam tersini düşünenler, en az bizim gibi özgürce 
düşüncesini savunmalıdır ve onun özgürce düşüncesini savunma mücadelesinde, biz, en önde, 
domekrasinin, insan haklarının savunucuyuz. Ve gene bizim insan hakları anlayışımız... Za
man zaman onu yapıyoruz, bence hata o; ama, hepimiz yapıyoruz. Sanki, demokrasi olursa, 
insan hakları olursa terörle mücadele edilemez; bu bir çeşit denge; demokrasinin dengedeki 
yeri yükseldi mi, insan haklarıyla mücadele edilemez... Buna biz inanmıyoruz. Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti olarak, demokrasi ve insan hakları artarsa, teröristin eli kolu serbest kalır de
mek, bize göre, meseleyi çok basite indirgemek olur. Mesele çok ağır ve çok da çetrefil. 

Nihayet, insan varlığının teklifi. Bizim inancımız, sol dünyanın kendine özgü inancı; her
kesin, elbette en az bizimki kadar saygıya layık farklı düşünceleri vardır; ama, biz, bir sol dün
yanın insanları olarak, ırk temelinden hareket eden, insanlar arasındaki ırk ayrışımını, bir ışık, 
bir yola çıkış olarak ele alan, sonra ırk temelinde çözümler üretip, kurtuluşu, çözümü burada 
arayan anlayışlara elbette karşıyız. Tarih boyu, sol düşüncenin kimliğini veren yaklaşımlardan 
bir tanesi budur ve bizim, çözümleri, Türkiye'nin çözümleri, hangi kökenden, hangi etnik özel
likten olursa, olsun insanlarımızın sorunlarının çözümünün, elbette, bir ırk özellikli yaklaşım
da, bir ırk özellikli sonuçta bulunmayacağı düşüncesindeyiz. 

Bu ilkeler ışığındaki bir çözüm arayışının sonuca ulaşması için, önce gerçekçi olmak gere
kir; önce, durumun gerçekçi fotoğrafını ortaya koymamız gerekir; çünkü, toplumların ve yö
netimlerin devekuşu politikasıyla başarıya ulaşmaları, henüz görülebilmiş değildir. İster mem
leket yönetimi olsun, ister spor kulübü yönetimi olsun, ister apartman yönetimi olsun; eğer, 
gerçekleri görmek istemiyorsa, başını kuma gömüp kendi karanlığı içinde rahata ermeyi isti
yorsa, o zaman, sonuç, herkes açısından hüsran olur. Bu bakımdan, önce bir gerçekçi fotoğraf 
çekmemiz gerekmektedir. 

önerge sahipleri adına konuşan Sayın Keçeciler'in "Bu Hükümet yaptı..." şeklindeki ba
zı sözlerine değineceğim. Meseleyi bu kadar basitleştirmeyelim; eğer, bu kadar basit olsaydı, 
zaten çözülmüştü. Zaten, "Mesut Yılmaz Hükümeti çok kötü, Sayın Demirel Hükümeti çok 
iyi, Sayın Ecevit Hükümeti çok kötü, Ulusu Hükümeti çok iyi..." şeklinde olsaydı meselenin 
özü, bugüne kadar çoktan çözmüştük; fakat, mesele bu değil, mesele Hükümet olayı değil. 

Şu fotoğrafı çekerken bir bakalım; devlet ne demektir? Devletin tarifi var, hem uygulama
da var hem de siyaset biliminde var. Devlet olmanın tanımı, vatandaşının can güvenliğini sağ
lamak, vatandaşına sahip çıkmak, vatandaşını koruyabilmektir. Devlet olmanın tanımı budur. 
Bir defa, bizim memleketimizde ve özellikle güneydoğu bölgemizde, -fotoğrafını çekelim- böy
le bir hadise yok; yani, vatandaşımızın can güvenliği falan yok; eğer, bir ilimizden, bir ilçemi
ze, o ilçeden bir başka ilçeye gidemiyor ise insanlar; eğer insanlar gece sokağa çıkamıyorsa ve 
bu, bu Hükümet, önceki Hükümet, daha önceki Hükümet zamanlarında hep böyle olup 
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gelmişse ve gene hükümetlerimiz, zaman zaman, ifadelerinde "biz gece hâkim değiliz, orada 
gece hâkim olamıyoruz, başka güçler kontrolü eline alıyor" demekteyse, önce, bir defa bu ger
çeği saptayalım ye altını çizelim. Devlet olmanın önemli, çok Önemli bir koşulu yok... 

Yine, devletin tarifinde bir ikinci unsur var. tkinci unsur diyor ki "Devlet, hudutların için-, 
deki birliği, hudutların içine, kendi hudutlarını koruyabilen güçtür, koruyabilen organizasyon
dur." Devletin tarifi bu. Yani, bir devlet eğer kendi hudutlarını savunamıyorsa, kendi hudutla
rını koruyamıyorsa, o zaman, devlet olmanın en önemli bir vasfından kaybetmeye başlamıştır, 
Şimdi, bu saptamayı da yapalım. Çok önemli bir saptama... 

Türkiye'nin devleti, kendi hudutlarını koruyamıyor. Eğer, bir devlet olarak siz kendi hu
dudunuzu koruyamıyorsanız, o hududun içindeki egemenliğinizi tehlikeye düşürmüşsünüz de
mektir; çünkü, devletin tarifi bu; hudutlar var, hudutların içinde devlet var; ama, o hudutlar 
kullanılmıyor. Sayın Keçeciler bir şey söyledi, katılmıyorum; zaten ısrarla onun hep altını çiz
mekteyim; bu konuya biz "tek hükümet, ikinci hükümet, öteki hükümet" diye bakmamalıyız. 
Sayın Keçeciler, "Irak-Türkiye hududunu kevgire dönüştürdüler" dedi, bugünkü Hükümet için. 
Ben şahsen, bu hududun kevgire dönüşmemiş olduğu dönemi hatırlamıyorum; yani, bildik bi
leli, Irak-Türkiye hududu zaten kevgire dönüşmüştü. , ' 

İSMAİL SANCAK (İstanbul)— Düzelteceğinizi iddia ediyordunuz. 
İSMAİL CEM (Devamla) — Devletin bir başka vasfı daha var, üçüncü vasfı; o da şu : 

Devlet, kendi organizasyonunu koruyabiliyor ise devlettir. Yani, devletin kendi işlevi ne? ör
nek olarak söylüyorum; devlet, eğitim yaptırtacak, okulları açık tutacak, bayındırlık hizmetle
ri getirecek; kendi fonksiyonu, buna devlet sahip çıkacak. Bu fonksiyonu yürüten devlet, me
murlarının canına, malına, varlığına sahip çıkacak; kendisi için çalışan, kendi personeli. Bu-

: gün, Güneydoğu Anadolu'da bu da yok. Gerçekçi bir fotoğraf koyalım. Dün vardı, bugün yok 
anlamında demiyorum; ama, bu Güneydoğu Anadolu'da yok. Yani, şöyle diyeyim, sıradan bir 
ülkede, o devlet, o ülkenin devleti, küçük, büyük bir ülkede, devlet, kendi vatandaşının can 
güvenliğine sahiptir, devlet, vatandaşının canını korur. Devlet, kendi sınırlarına sahiptir, kendi 
sınırlarını korur ve nihayet devlet, kendisi için çalışan personelini, kendi temel fonksiyonlarını, 
işlevini korur, sahiptir. 

Şimdi, güneydoğu illerimizde devlet olabilmenin hangi önkoşulu var? İnsanımıza mı sa
hip çıkabiliyor, devletimiz, hudutlarına mı sahip çıkabiliyor devletimiz, kendi görevine, işlevi
ne mi sahip çıkabiliyor devletimiz? Maalesef, bu üç soruya evet cevabını vermek çok güç.' Yine, 
söylediğim gibi, bu mesele, bir hükümet meselesi değildir, hükümetimiz, hiç kuşkusuz, en bü
yük iyi niyetle, aynen kendinden önceki hükümetler gibi, en büyük iyi niyetle meseleye eğil
mektedir ve elinden geleni yapmaya çalışmaktadır. . 

Sayın milletvekilleri, şimdi, önümüzde birsorun var, buna çözüm arıyoruz. Bu toplantı
nın da zaten, esas amacı -ben biraz uzattım galiba bu ilk bölümü- böyle bir durum saptaması 
yapmak falan değil; yani, ne yapabiliriz? Ortaya ne koyabiliriz? Bir katkı, bu Parlamento ola
yın çözümüne bir küçük katkı getirebilir mi? Esas buna eğilmek lazım. 

Şimdi, önümüzde çok boyutlu bir mesele var, tek boyutlu bir mesele değil, Efendim, işte 
şu can güvenliğini halledelim, bu iş yola girer yahut hudutlarımızı koruyalım biter veyahut de
mokrasiyi tam getirelim her şey çözülür... Hepsinin, önemi olan, etnik boyutu olan, ekonomik 
boyutu olan, tarihsel boyutu olan dev bir mesele var. Amaç, bizim insanlarımızı, Türkiye'nin 
insanlarını ırkçı, bölücü maceranın çekim alanından kurtarmak. Ben, amacı böyle 
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koyuyorum. Yoksa, Türkiye üzerindeki bu tür emelleri önleyelim demek o kadar kolay değil; 
çünkü bunun müthiş bir dış boyutu var. Oraya geleceğim, dış politika boyutuna geleceğim. 
Ancak, bizim amacımız, Türkiye'de can güvenliğini sağlamak, demokrasiyi, insan haklarım 
egemen kılmak ve sonuçta insanlarımızı ırkçı, bölücü maceraların çekim alanından kurtara
bilmek. Bunun için bazı konuları cesaretle konuşabilmemiz lazım. 

Birincisi, Türkiye'de, Türkiye'nin hudutlarının bu kadar kolay geçilebilir olmasının izahı
nı yapmak durumundayız. Yani, bunu anlamamız lazım. Bakınız, bütün hükümetlerimiz, bu
günkü Hükümetimiz, Sayın Yılmaz'ın Hükümeti, daha öncekiler, hatta -Sayın Yılmaz, dünkü 
bir konuşmasında aynı konuya değinmişti- daha önceki hükümet başkanlarımız, daha önceki 
bakanlarımız şunu söylüyor: "Türkiye'de terörün kaynağı sınırların ötesindedir. Türkiye'deki 
terörün müthiş bir dış politika, dış siyaset uzantısı vardır." Belki biraz büyütülüyor. Elbette 
bu terörün iç nedenleri de vardır, halkın memnuniyetsizliği de vardır, birçok nedeni vardır; ama 
mutlaka bir dış, kaynak sınırın Ötesi olayı vardır, önceki Olağanüstü Hal Valisi Sayın Kozakçı-
oğlu'nun bir açıklaması vardı, hiç unutmuyorum, yine, böyle, olayların alevlendiği bir sırada, 
"Bataklık, sınırlarımızın dışında; biz, Türkiye'nin içinde sineklerle uğraşıyoruz" dedi. Yani, 
herkes diyor ki, Türkiye'nin dışında bir olay var ve herkes diyor ki, Türkiye'nin dışından içine 
bir trafik var. Elbette var, gazetelerden okuyoruz, sayın sorumlulardan dinliyoruz, havan top
ları ve roketatarlar gökten zembille inmiyor. Peki, nereden geliyor; sınırlardan geliyor, sınırı 
geçip geliyor. Ben, hem Hükümetimizden, bu konuda mümkün olan her şeyi yapmasını hem 
de bu konuyu bir düşünmemizi istiyorum. Elbette güçlensinler, kendi insanlarımıza karşı daha 
sert gitsinler falan değildir mesele; ama, Türkiye, kendi sınırlarını koruyabilmelidir, bir defa, 
bunu temel bir hedef olarak getirmemiz lazım. Askerimiz var, paramız var, teknolojimiz var 
Türkiye olarak. Artık, uçaklarla karadaki bir otomobil tespit edilebiliyor ve fotoğrafları çeki
liyor. Dağlık bölgeler, engebeler ve yüksek tepeler olması, tamam; ama, bunlar mazeret değil. 
Türkiye olarak bizim, artık, sınırlarımıza sahip çıkmamız lazım. Sınırımıza sahip çıkmamız 
için 15 helikopter yerine 55 helikoptere mi ihtiyaç var yahut askerimizi ve insanımızı daha iyi 
eğitmeye mi ihtiyacımız var? Bir defa bu konuyu hükümetlerimizin ve Parlamentomuzun dü
şünmesi ve yapabilmesi lazımdır. -

Tabiî, burada şöyle birmesele de oldu : Bu silahlı eylemler, gerçekten uzun süre çok büyük 
ölçüde yurt dışı kaynaklı gelişti; bu Hükümet döneminde değil, daha önceki dönemlerde. Eğer 
o zamanlarda sınır meselesine sahip çıkılabilseydi; yani Türkiye, kendini koruyabilen bir ülke 
olabilseydi, belki o takdirde meselenin kendi içimize bu ölçüde etkili olarak sirayet etmesi ön
lenebilirdi. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Şimdi korunsun. 
İSMAİL CEM (Devamla) — Tabiî, şimdikorunması lazım. Lütfen yanlış anlaşılmasın. 

Yanlış anlaşılıyorsam tekrar düzelteyim : Meseleyi, şu hükümet, bu hükümet, bu dönem fark
lılığı içinde getirmek zaten gayet saçma bir konuşma olur; olaya o şekilde bakmıyorum. 

Efendim, olayın bir boyutu, kendi sınırlarımızı koruyabilmektir. Bu kadar ordu, bu kadar 
asker, yıllar yılı NATO, Sovyetlere karşı mevzilenmek ve Bulgaristan gibi konuların hepsi ta
mam; ama, bakıyorsunuz, güneydoğu sınırlarımızda tam bir kontrol yok. Nitekim, olmadığı 
için, dün de, bugün de bu sınırlardan her türlü güç rahat rahat gelip geçebiliyor. 

Can güvenliği konusuna hem çok ağırlık verdik -geldiğimiz nokta itibariyle hiçbir şey ya
pamadık doğrusu- hem de güvenlikle uğraşmaktan demokrasiye bir türlü sıra gelmedi ve de-
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mokrasi boyutundan yoksun bir güvenlik politikası başarısız kaldı. Sonuçta, ne güvenlik oluş
tu ne de demokrasi gelişebildi. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu olarak, Hükümetimizden ve Meclisimizden talebi
miz var, beklentimiz var, istirhamımız var : Türkiye, artık, demokrasi meselesini halletmelidir 
ve "Demokrasi ve insan hakları olursa, terörle mücadele edilmez" gibi, yanlış varsayımlar dikkate 
alınmamalıdır. Mesele, olmayan öncelikler yaratmak değildir; yani güvenlik mi olacak, güven
ce mi olacak, demokrasi mi olacak... Yok böyle bir şey, her ikisi de olacak; birbiriyle çelişmi
yor bunlar. 

Biz, bu demokrasi anlayışı içinde, Güneydoğu Anadolu'nun bir ayrı bölge gibi, Türkiye'
den kopuk bir ayrı birim gibi ele alınmasını, artık, aşılması gereken bir dönem diye nitelemek
teyiz. Artık, bunu yapmamalıyız. Olağanüstü hal meselesinin, bundan sonra Türkiye'nin gün
deminden çıkması gerekir düşüncesindeyiz. Çünkü, bu olağanüstü hal -tabiî tartışmaya açık 
bir konu ve biraz da kişisel görüşümü naklediyorum- meselesi, terörün önlenmesine fazla bir, 
katkı getirmiyor; ama, terörün kendisine yandaş bulmasına, dolayısıyla daha da kuvvetlene
rek devam etmesine bir etken oluyor, bir katkı oluyor, tsterim ki, böyle bir mesele, bir gün, 
sadece büyük toplantılarda değil; ama, partilerin temsilcileri arasında ayrıntılarıyla konuşula-
bilsin, tartışılabilsin. 

Biz gene Güneydoğu Anadolu'da bazı yanlışları yapmamalıyız, bu hadiselerin yavaşlama
sı ve dinmesi için. örneğin; protesto için kepenkler kapatılıyor güzel bir olay değil -belki doğ
ru, belki değil, bilemem; ö yapanların bildiği bir iş- ama, eğer o güzel olmayanı insanlar yaptı 
diye, Türkiye'nin devleti -basında okuduğumuz şekliyle- gidip o kepenkleri balyozla kırmak-
taysa, yapılabilecek en büyük yanlışı yapmaktayız. Artık bunlardan vazgeçmek lazım, demok
rasiden korkmamak lazım. 

Gazetelerde yine vardı: Kitap yazan bir kimseyi; Kürt kimliği üzerine kitap yazan, birço
ğumuzun görüşüne uyabilecek ya da hiç uymayacak laflar eden insanları, yıllarca hapse atma
nın, artık, Türkiye'ye kazandıracağı hiçbir şey yoktur, bunları bırakabilmemiz lazım, bunlar
dan kurtulabilmemiz lazım. 

Dün burada konuşuluyordu; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda değişiklik getiren ta
sarı hakkında bazı düşünceler ortaya konuldu, mesela dendi ki: "Evet, bu kanun çıksın, ama, 
Türkiye'de böyle eylemler ve terör varken bu olmaz; çünkü o zaman bu tür hareketleri yapan
lar da bu kanundan faydalanır" böyle bir mantık getirilebildi. 

Değerli arkadaşlar, bunlar yanlıştır. Biz, memleketimizin bir bölgesini hep özel uygula
malara tabi tutmamalıyız. Türkiyenin sadece bir bölümünde bir bölge valisi... Bir meseleyle 
karşılaşınca, özel bir çözüm arayıp, olağanüstü hal uygulamasını yine oraya getirirsek bu yan
lış olur. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa ilişkin bir değişiklik yaparken, "aman o bölgede 
olaylar var, bu kanunun getireceği doğrulardan o bölge faydalanmasın -bölge ismi geçmiyor; 
ama, buradaki konuşmada geçti- ya da oradaki insanlar daha az faydalansın" diyoruz. Ne
den; çünkü çıkarmak istediğimiz ve çıkaramadığımız kanun, Türkiye'de, öncelikle işkencenin 
önlenmesi için hazırlanmış birkanundur, hepimiz adına onur veren bir kanundur; ama, diyo
ruz ki, "işkencenin önlenmesi ihtiyacı bazı suç tarifleri için var, bazıları için yok" Artık bun
lardan kurtulabilmemiz lazım. 
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Bu konuyu daha birçok örneklerle sunabilmek mümkün. Türkiye'de demokrasiden kork-
mayalım, tartışmaktan korkmayalım farklı düşüncelerimizi ortaya koyalım, anlaşırız, anlaş
mayız; uzlaşırız veya uzlaşmayız, o ayrı konu; ama, her şeyi rahatça konuşabilelim. 

Güneydoğu Anadolu, aynı zamanda bir fukaralık olayıdır, bir sosyal düzen sıkıntısıdır. 
işsiz ve umutsuz insanlar diyarıdır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Bu, bizlerin, hatta bizim ku
şakların da ayıbı değil; çok daha eskilerden gelen bir hadisedir. Biz ne yapıyoruz Güneydoğu 
Anadolu için? -tyi niyet yok değil, elbette var- Bütün hükümetler teşvik getiriyor; yatırım poli
tikalarını yaymaya çalışıyorlar. GAP, çok önemli bir olay, elbette Güneydoğu Anadolu'ya kat
kısı ve uzantısı olacaktır; fakat, yeni düşüncelere ihtiyacımız var. Olay, çok zor bir olay; yeni 
düşüncelere ihtiyacımız var. Yanlış olabilecek düşüncemizi dahi tartışma ortamına getirmeli
yiz. Bunlardan iki tanesine kısaca değinmek istiyorum : 

Bir tanesi, GAP ile bağlantılı olarak, bölgesel kalkınma planını Güneydoğu Anadolu'ya 
getirebilmeliyiz. Evet, şu anda da var, yapılıyor; hiçbir şey yapılmıyor değil; şu anda da entegre 
kalkınma projelerinden bahsediliyor; ancak, ben çok daha büyük ölçeklisini yapar mıyız diyo
rum. Buna bir iki örnek de vermek istiyorum ve -belki bugünkü toplantımızda değil- bunları 
da tartışalım diyorum. Bir, Güney İtalya Projesi var, "İtalyan mucizesinin anahtarı" diye tabir 
edilen, aynen bizim durumumuzu, bizim konumumuzu anımsatan bir bölge, bir durum var; 
orada adeta bir kalkınma mucizesi yaratıyor. 

Daha iyi bildiğim bir örnek var. Dünyada gelmiş geçmiş bu çapta en büyük örnek, Ameri
ka'nın Tennessee Vadisi Projesi, Müthiş bir olay. Bir anda büyük bir coğrafyayı çöllükten kur
tarıp, cennete çeviriyor; ama, sadece fiziksel olarak değil, eğitim kurumlarıyla, kültür yapılan
masıyla, yeni şehirleriyle oluşuyor. Böyle bir projeye gidebilir miyiz? 

Gene, ekonomik açıdan bir başka konuyu gündeme getirmek istiyoruz; bunu da öyle çok 
iddialı getirmiyoruz, sadece üzerinde düşünülsün, tartışılsın diye getiriyoruz : Bakınız, Güney
doğu Anadolu'da tek bir ekonomi rejimi uygulamak, tek bir iktisat politikasını, yaklaşımını 
her alana yaymak mümkün değil. Değişik yaklaşımlara ihtiyaç var. Bunlardan bir tanesi, ser
best bölge olayıdır. Serbest ticaret ve sanayi bölgesi, memleketimizde her zaman en varlıklı 
bölgeler için düşünülmüştür, işte Mersin olayı, daha sonra Trakya ve değişik yerler... Yani, böyle 
hep varlıklı yerler... Bunun aksi de yapılmış; dünyada örnekleri var, mesela ispanya'da var. 
Yoksul bölgeye yapıyorlar ticaret ve sanayi serbest bölgesini. Acaba, biz, Güneydoğu Anado-
lumuza, GAP'ın ticarî ve sınaî hinterlantını (çevresini) oluşturmak üzere, bazı serbest ticaret 
ve sanayi bölgeleri düşünemez miyiz, öngöremez miyiz? x 

Şimdi söyleyeceğim çok önemli ; Güneydoğu Anadolunun bir Irak komşuluğu var. Irak 
ilelebet bugünkü gibi kalmayacak. Yarın öbür gün Irak'ın yeniden inşaası başlayacak. Irak'ı 
yeniden inşaa edecek yatırımlar, şirketler, faaliyetler, Irak'ın çevresinde oluşacak. Biz, eğer bu
günden bu gibi hazırlıklara girebilirsek ve bu sözünü ettiğim serbest bölgeler, iskenderun veya
hut diğer sınır kapılarıyla irtibatlayabilirsek, Güneydoğu Anadolu'nun ekonomik kalkınması
na pek de düşünülmemiş ciddî bir katkı getirmemiz söz konusu olabilir. 

Gene, dış politikaya geçmeden -ki, dış politika olayını çok önemsiyorum- bir noktaya da
ha değinmek istiyorum: Güneydoğu Anadolu meselesi, aynı zamanda birsosyal düzen mesele
sidir; bunu hiç konuşmuyoruz. Güneydoğu Anadolu, hâlâ ve hâlâ derebeylik anlayışının, kla
sik ağalık düzeninin büyük ölçüde egemen olduğu, feodal yapıların geçerli olduğu bir düzen-
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dir. Biz Türkiye olarak bu düzeni, yani, hem halkı en fazla ezen hem halkı özgür kılmayan, 
bağımlı tutan hem de halkın bazı ırk, aile, kan bağlarına daha da bağımlı olmasına yol açan 
ve bu nedenle de ayrılıkçı, bölücü düşüncelerin, ırk, -milliyet temelindeki akımların çok rahat 
gelişebileceği bir ortamı getiren bu sosyal yapılanmayı tasfiye etmek, tasfiyesini hızlandırmak 
durumundayız. Biz, bir yandan, güneydoğumuzda ağalık düzeninin, derebeylik düzeninin bü
yük ölçüde egemen kalmasına rıza göstereceğiz, bir yandan da bu düzenin, kimi durumda ay
rılıkçılığı üretmeyeceğini hesap edeceğiz... Bu, yanlış bir hesaptır. 

Olayın dış boyutuna, hep yüzeysel değinildiği düşüncesindeyim. Yani, buna çok ayrıntıla
rıyla girilmiyor. .Türkiye olarak şöyle bir konumdayız, onu da gayet gerçekçi bir şekilde ortaya 
koymak lazım : Bizim Batı'daki müttefiklerimiz de, güneydoğudaki komşularımız da, güney
doğuda Türkiye'nin sıkıntı içinde olmasından âdeta bazı siyasal menfaatlar bekliyor ve men-
faatlar buluyor. Türkiye olarak, güneydoğudaki sıkıntılarımızı dünyanın anladığını, anlayışla 
karşıladığını söylemek yanlıştır. Bilakis, güneydoğuda sadece bir siyasal talep olarak değil; ama, 
güneydoğuda silahlı mücadele, köy basmak, insan öldürmek mücadelesini savunanlar bile, Batı 
dünyasında hoşgörü buluyor, destek buluyor, kimi durumda desteğin de ötesinde, kendilerine 
koruyucu buluyor. Bir bakıma "Bu, Batılıların kendi meselesi" diyebilirsiniz; "Komşularımı
zın kendi su hesabı, politika hesabı" diyebilirsiniz; ama, bizim hesabımız ne? Bizim hesabımız 
nerede? Bunu ciddî bir şekilde düşünmemiz lazım. Çünkü biz, hiçbir kozumuzu, Türkiye ola
rak, topraklarımızı bölmeye yönelik silahlı eylemlerin Batının desteğinden uzaklaştırması için 
veyahut Batı desteğinin bunlardan eksiltilmesi için bugüne kadar kullanabilmiş değiliz. Yani, 
biz, bugüne kadar Batı Avrupa karşısında bu konuda kendi haklarımızı koruyabilmiş değiliz. 
Bunun örnekleri de var. Mesela :, Bir Çekiç Güç olayı var. Çekiç Güç olayı -Türkiye'den gitse 
belki başka yere gidecek, onu tartışmıyorum- Türkiye'nin bölünmesine dönük bir olay da el
bette değil; ama, Çekiç Güç olayının, Türkiye'nin komşu Irak topraklarında, Türkiye aleyhine 
silahlı hareketlere geniş bir manevra alanı yarattığı da çok açık. Yani, bugün, kimse çıkıp, "Çekiç 
Güç geldi, göreve başladı, Çekiç Güç sayesinde Kuzey Irak'ta bir boşluk doğdu ve o boşlukta, 
Türkiye aleyhine silahlı girişimler kendilerine imkân bulmadı, kendilerine geniş bir alan bulmadı" 
diyemez. Bu da bir vakıa. 

Peki, o zaman, acaba, biz, Türkiye olarak, bu Çekiç Güç'Ün süresini de uzatmaya -tartışmayı 
açık; ama- birçok nedenle uygun görmüş isek, buna karşı neden bir talepte bulunmadık? Yani, 
neden şunu diyemedik: Çekiç Güç'ün görevini şu belli zaman için, 1 ay için uzatırız, 1,5 ay 
için uzatırız... 

MEHMET CAVÎT KAVAK (İstanbul) — Bunu bize sormayın, Hükümete sorun. 
İSMAİL CEM (Devamla) — Ayrıca, deriz ki, "Siz, bize şunun garantisini verin, deyin 

ki, biz, aynı zamanda, kontrol ettiğimiz Irak topraklarından Türkiye aleyhine silahlı girişimle
rin olmayacağının da garantisini veririz. Biz bunları hiç istemiyoruz." 

Bir Irak olayı... Irak, Saddam, Batı... Elbette Birleşmiş Milletlerin yanındayız, elbette alı
nan önlemlerin yanındayız; ama, Türkiye olarak bazı nüanslara da hakkımız var, biraz daha 
farklı politikalarımız olabilir. Batılı müttefiklerimize kıyasla 

Türkiye, kendi Güneydoğu Anadolusunun ekonomisini tahrip etmek pahasına -Güneydoğu 
Anadolu, Irak olayından ötürü çok büyük fatura ödedi- kendi turizmini bir nebze yok etmek 
pahasına kendi komşusuyla can düşmanı haline gelmek pahasına müthiş bir destek, götürmek
tedir. Peki, bunun karşılığı nerede. Biz bütün bunları Batıya sağlarken, bu insanlardan 
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-fazla bir şey değil- şunu neden talep edemiyoruz ve biz neden diyemiyoruz ki, "Ülkemize dö
nük silahlı girişimler varsa, ülkemize dönük silahlı hareketler varsa, siz de bunlara arka çıkma-
yınız, destek çıkmayınız." Maalesef, dış politika kozlarımızı iyi kullanamıyoruz. 

Dış politikada son bir örnekle sözlerimi bitireceğim ve sonuç bölümüne geleceğim. Bakı
nız, güneydoğu ve Kıbrıs olayı, bu ikisi birlikte kullanılarak Türkiye'nin önüne çok ciddî me
seleler gelmekte. Bunu Hükümetimiz benden çok daha iyi elbette değerlendirmektedir; ama 
yine de Meclisin dikkatine bu düşüncemi sunmak istiyorum. 

Bu gidişin sonucu şudur : Kıbrıs'a bir ambargo gelecek. Yani, Kıbrıs'ın, Birleşmiş Millet
lerin getirdiği şu paketi kabul etmesi mümkün değildir; Kıbrıs'a bir ambargo gelecektir. Biz 
bugüne kadar hep şunu söyledik. Canım, Kıbrıs'ın meselesi, Kıbrıs'ın meselesidir; biz, Türki-
yeyiz, biz ayrıyız. Yok; orada işin içine biz de gireceğiz. Çünkü, Kıbrıs'a ambargo gelince, o 
zaman, bize, "Siz, Türkiye'den uçak kaldırıp Kıbrıs'a yollayamazsınız; Türkiye'den mal yük
leyip vapurunu çıkaramazsınız" diyecekler vesaire, vesaire... Tabiî, biz bunu dinlemeyeceğiz. 
Yani, Türkiye, Kıbrıs olayı nedeniyle bir cenderenin içine sokuluyor. 

Hemen bunun paralelinde, güneydoğu olayını da dikkatle izlemek lazım. Güneydoğu ola
yında, çok muhtemeldir ki, hadiselerin tırmanış istikameti, yarın öbür gün, o bizim oluşumu
nu desteklediğimiz Çekiç Güçten Türkiye aleyhine, Türkiye'ye karşı tavır ve önlem istenebilir; 
aynen Kıbrıs olayında olduğu gibi, olay Birleşmiş Milletlere götürülebilir. Bütün bunları da 
hesapta tutmamızın faydası var zannediyorum. 

Şimdi, ne yapabiliriz Sımak olaylarıyla bağlantılı olarak; Sımak olayları üzerinde haki
katen söylenebilecek fazla bir şey yok. Çünkü, Şırnak olayında söylenebilecek olanı hepimiz 
biliyoruz, herkes biliyor, herkesin bildiğini bir daha tekrar etmenin anlamı yok. Olay gözler 
önünde, valinin açıklaması gözler önünde. Yani, bir şehirde nüfusun yüzde 90'ı şehri bırakıp 
kendini yollara atmışsa, şehir o hale gelmişse, artık, söylenecek gerçekten fazla bir şey yok. 
Ancak, işin aslını da kimse bilmiyor; yani bilinenleri, söylenebilecek olanları hepimiz biliyo
ruz; ama işin aslını da kimse bilmiyor; en azından ben bilmiyorum. 

Tabiî bu arada mutlaka değinmek lazım; gazeteciler... Bir gazeteci daha Şırnak'ta dövülü
yor, hastanelik oluyor. Bugün haber alamadım; inşallah -beyin sarsıntısı söz konusu- durumu 
iyiye gidiyordur. 

Şırnak'ta meselenin aslını kimse bilmiyor. Bizim Meclisimiz, dünyanın bütünmeclislerin-
de olduğu gibi, bu tarz olaylar karşısında, kendi içinden bir heyet oluşturup, bu olaya o heyeti 
gönderebilmelidir. Giden heyet de, ne yapayım da Hükümeti zor duruma sokayım, ne yapayım 
da muhalefeti bir yerde çelmeleyeyim, ne yapayım da benim Meclisimdeki belli düşünceleri 
çürüteyim veyahut belli düşüncelere destek getireyim anlayışıyla değil, ama, bütün partileri tem-
silen Şırnak'ta bir inceleme yapmalıdır ve bu heyetin yaptığı objektif araştırmayı biz Meclis 
olarak bilebilmeliyiz. Bütün dünyada olay budur; benzer meseleler böyle çözülür ve buriu mutlaka 
gerçekleştirmeliyiz. 

"Ne yapılabilir konusu, çok unsurlu, çok boyutlu bir olay" dedik, tnsan hakları boyutu 
var, demokrasi boyutu var, etnik boyutu var, ekonomik boyutu var, tarihsel boyutu var; her 
türlü boyutu var. Buna karşı bizim yaklaşımımız, her zaman, her dönem, biraz el yordamıyla, 
biraz da iman gücüyle olmuş. Türkiye'nin, Türkiye'yi yönetenlerinyaklaşımı, el yordamı ve iman 
gücüyle. 
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Bir defa, güneydoğu meselesine, çok boyutlu, makro düzeyde geniş bir planla yaklaşma
mız lazım, eğer ciddî olarak adımımızı atacaksak. Yoksa, Hükümet hakikaten çok uğraşıyor, 
çok iyi niyetle çalışıyor, daha önce de aynı şeyleri yaptık ve geldiğimiz yer hiçbirimizin yüzünü 
ağartacak bir nokta değildir. Yani, Türkiye'nin, güneydoğu meselesinde bugün varmış olduğu 
yer, yirmi yıldan beri aldığı mesafe, hiçbirimiz için onur kaynağı değildir. Dolayısıyla, biraz 
farklı bakalım hadiseye ve bence büyükbir plan, geniş, makro bir plan ve bu planın içinde bü
tün boyutların olması lazım, örneğin, demin, huduttan, sınırdan bahsettik; bu planın içinde 
bir savunma boyutu olmalıdır. Yani, biz, Irak sınırını nasıl koruyacağız, 15 helikopter yetmi
yorsa 35 helikopter mi olacak ve biz bunu nereden finanse edeceğiz, hangi kaynaklardan fi
nanse edeceğiz, hangi takvim içinde gerçekleştireceğiz?.. 

Demokratikleşme paketini Hükümetimizden bekliyoruz, -bize vaadi var- Güneydoğuda 
demokratikleşme paketi... Neyi bekliyoruz? Bu paketi hayata geçirelim ve bunun zamanlama
sını yapalım. Dediğim planın içinde, güneydoğuda demokratikleşme için gereken, şu reform 

-şu kadar zaman içinde, diğeri bir başka zamanda; ama, takvimi belli olarak burada yer almalı 
ve gene böyle bir yaklaşım, insan hakları, can güvenliği, dış politika... 

Dış politikaya nasıl yaklaşacağız? Dış politika çok büyük sorun Türkiye'nin üzerinde. Ya
ni, biz bir yerde, birbirimizi ikna ediyoruz; diyoruz ki, "biz dış politikada şöyle iyiyiz, aman 
ne güzel, herkes bize hayran, herkes bizi çok beğeniyor." Halbuki birbirimizi ikna etmeye ihti
yacımız yok; dışarıdakileri ise hiç ikna edemiyoruz. Bir dış politika boyutu... Ne yapacağız? 
Kıbrıs olayı ile bağlantılı güneydoğu; ikisi birbiriyle birlikte yürütülüyor. Katiyen ondan farklı 
zannetmeyiniz. Güneydoğuda birtakım olaylarla Türkiye sıkıştırılıyor, Kıbrıs'ta, Türkiye'nin 
zor durumda olup, daha kolay taviz vermesi için. Yarın, öbür gün bu tersine dönecek, Kıbrıs'
tan sıkıştırılacağız, başka tarafta başka türlü davranmak için. Bütün bunların böyle bir plan 
içinde ele alınması gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Cem... 
İSMAİL CEM (Devamla) —• Kaç dakikam kaldı Sayın Başkan? 
BAŞKAN — 5 dakikanız var. 
İSMAİL CEM (Devamla) — Tabiî efendim. 
Şimdi, bizim, güneydoğuya dönük böyle bir makro plana, böyle bir hareket planlamasına 

ihtiyacımız var Türkiye olarak bütün bunları kapsayan serest bölge mi yapacağız, yapılabilir 
mi? Hani dedim ya farklı ekonomik yaklaşımlara ihtiyaç var. Belki, bir, Tennesee Valley Aut-
hority dedikleri, onu bir iyi incelemek lazım; o birçok ipuçları getiriyor; öyle mi bakacağız 
olaya. Bütün bunlara bakan ve bütün bunları içeren bir büyük plana ihtiyacımız var. 

Bunu nasıl yaparız?.. Bunun değişik yöntemleri var. Bana göre, bunu bu Meclis yapmalı
dır. Bana göre, böyle bir olayın sahipliğini, yani Türkiye'de güneydoğu meselesinin sahipliğini 
Meclis üstlenmelidir. Güvenliğinin de,, can güvenliğinin de.demokratikleşmesinin de icabıdır 
bu ve bu Meclisten oluşacak bir heyet, İktidar partilerinden ikişer kişi olur, Mecliste bulunan 
diğer partilerden birer kişi olur, böyle bir komisyon, böyle bir çalışma grubu bir bakanlıkla 
bağlantılı olur, Başbakanla bağlantılı olur; ama, harekete geçmek lazım. Bekleyecek vaktimiz 
kalmadığı düşüncesindeyim,, 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamı tamamlarken bir küçük prantez açmak 
istiyorum; bir defa bizim Grubumuz "şu toplantıyı dün yapabilirdik" düşüncesinde, yani, dün 
yapmış olmayı tercih ediyor. Bizim Grubumuz, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısı nedeniyle 
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Meclisin çalışmayışını, çalışamayışını ve bu konuyu görüşemeyişini üzüntüyle karşıladığını du
yurmak istiyor. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Palavrayla olmuyor. 
İSMAİL CEM (Devamla) — Bizim, Güneydoğu Anadolu'da iki şeye dikkat etmemiz la

zım. ARtık, boş lafa zaman ve vakit kalmadı. Yani, olay artık boş laf kaldırmıyor, bir şeyler 
yapmak lazım. 

Bakınız, ben, bu konuyla ilgili olarak son on yılın gazetelerini şöyle bir karıştırdım. Çok 
ayrıntılar üzerinde çalışmadım. Hatta, on yılında ötesinde, Sayın DemirePin, Sayın Ecevit'in 
Hükümetlerinden 12 Eylül dönemine ve oradan da günümüze kadar araştırdım. Size bir şey 
söyleyeyim, çok ilginçtir; tabiî, ilgilenen sayın milletvekillerimiz de aynı şeyi yapabilir, mesela, 
bizim bugünkü yetkilerimizin ve Örneğin-Millî Güvenlik Kurulunun açıklamalarını, konuşma
larını alın; bundan üç sene önceki hükümet başkanının, yetkililerin ve o günkü Millî Güvenlik 
Kurulunun açıklamalarını alın; sonra.da, beş yıl, altı yıl, on yıl önceye gidin ve söylenen ko
nuşmaları yan yana koyun; yani, on yıl önceki başbakanımız ncdemiş, oniki yıl önceki başba
kanımız ne demiş son dönemdeki başbakanlarımız ne demiş bir araştırın; emin olunuz, hiçbir 
fark yok, hepsi aynı şeyi söylüyor. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Başbakanların hepsi aynı Başbakan. 

İSMAİL CEM (Devamla) — Yani, bütün Millî Güvenlik Kurulu bildirilerinin, bütün hü
kümet sorumlularının söylediği, "işte, bu işin sonuna geldik, eşkiyanın belini kırdık, Türkiye'
yi bölemezler, Türkiye şöyledir, Türkiye böyledir" tarzında olmuştur. Artık, lafla bu iş olmu
yor. Burada, biz, kendi sınırlarını koruyan kendi insanına sahip çıkan ve kendi insanının de
mokratik hakkına, -o hak benim hoşuma gitse de gitmese de, başkası paylaşsa da paylaşmasa 
da- imkân tanıyan ve saygılı olan bir anlayışa gelebilirsek ve biz gerçekten cesaretli olabilirsek; 
vatandaşımızın can güvenliğini sağlarken cesaretli olabilirsek, sınırlarımızı koruyacak kararla
rı alırken cesaretli olabilirsek, dış siyasette kendi memleketimizin menfaatini korumak için ce
saretli olabilirsek, demokraside, insan haklarında cesaretli olabilirsek, şu acıları, Türkiye'nin 
sadece güneydoğu değil, bütün Türkiye, bütün insanlar, kendi evlatlarının ölümü pahasına ya
şadığı acıları -ki, bir yerde, 16 yaşındaki kızı gözaltına alınıyor, kızın cenazesi çıkıyor; dal gibi 
oğlunu davul zurna ile askere yolluyor, oğlunun, çocuğunun cenazesi geliyor- kısa zamanda 
değil; ama mutlaka geride bırakır. Ben buna inanıyorum. Başta da söylediğim gibi, bizim gru
bumuzun buna kesin inancı var. Biz, Türkiye'nin insanları bu meseleyi çözecek güçteyiz, ka
rarlılıktayız; yeter ki olayların üzerine akılcı gidelim, ciddî gidelim, demokrasi içinde gidelim 
ve belki de en önemlisi kendimize güvenerek gidelim. 

Teşekkür ederim, sağ olun, var olun efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cem. 
Söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mesut Yılmaz'dadır. 
Buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA A. MESUT YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Anavatan Partisi Meclis Grubu tarafından.g üneydoğu bölgemizde meydana gelen olay
larla ilgili olarak verilen genel görüşme önergesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun görüş
lerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) . 
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Gönül isterdi ki, bu gcnelgörüşme sadece bizim talebimizle değil, iktidar gruplarının da 
talebiyle yapılsın; gönül isterdi ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu önemli gelişmeler karşı
sında bizim değil, muhalefet dönemlerinde sürekli olarak Meclisin devre dışı bırakıldığından 
yakınan Hükümet tarafından olağanüstü toplantıya çağırılmış olsun; gönül isterdi ki, Hükü
met, bu olaylardan sonra, teröre karşı destek istediği siyasî partilere bilgi vermiş olsun veya 
en azından, daha önceden duyurulmuş olduğu halde Meclisin dünkü oturumuna katılmamak 
suretiyle millî hâkimiyetin bu en yüksek kurumuna saygısızlık yapmamış olsun. (ANAP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ve nihayet gönül isterdi ki, bu görüşmeler, Hükümetin o 
meşhur açıklık ilkesine uygun olarak ve koalisyon protokolünde de ifade edildiği gibi, devletin 
televizyonundan naklen yayınlansın (ANAP sıralarından alkışlar) milletin bu görüşmeleri izle
yebilmesi, Meclis Başkanımızın çabalarına rağmen, Hükümet tarafından engellenmesin. 

Ben bekledim ki, burada ilk konuşmayı yapan Sayın içişleri Bakanımız, Yüce Meclise, 
dün Millî Güvenlik Kurulunda alman kararlar hakkında, dün Hükümette yapılan değerlendir
meye ilişkin bilgi sunsun. Maalesef, Sayın İçişleri Bakanının buradan ifade ettiği hususlar bi
zim beklediğimiz hususlar olmadı, bize ışık tutacak bilgiler olmadı. Bugün bu bilgilere hâlâ 
tam olarak sahip olduğumuzu söyleyemiyorum. Hükümetin, bu en temel görevini yerine geti
remediğini buradan bir defa daha vurgulamak mecburiyetindeyim. Maalesef, beklentilerimi
zin hiçbiri gerçekleşmedi. Bırakınız meclisi toplantıya çağırmayı veya muhalefet partilerine bilgi 
vermeyi, Bakanlar Kurulunun kendisi dahi, olaylarla ilgili ilk toplantısını olaylardan tam altı 
gün sonra yapmıştır. 

Türkiye'nin bir vilayeti savaş alanına dönüşmüşken, Sayın Başbakan İstanbul'da yunus 
balıklarıyla el sıkışmakta, Sayın Başbakan Yardımcısı Toros Dağlarında tracking yapmaktadır. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Altı saat, altı gün değil... Ciddî bir şey konuş. (ANAP 
sıralarından "Otur yerine" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN—"Sakin olun arkadaşlar. 
Lütfen, hatibi dinleyelim. 
Devam ediniz Sayın Yılmaz. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Palavrayla iş yok, burada ciddî mesele görüşülüyor... 
BAŞKAN — Sayın Balyalı, lütfen... 
Lütfen devam ediniz Sayın Yılmaz. 
Değerli arkadaşlar, önemli bir mesele konuşuyoruz, soğukkanlılıkla dinleyelim. Türkiye'

nin önemli meselesi... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Devlet adamlığı vasfını taşıyın. (ANAP sıralarından 

"Otur yerine, sus" sesleri, gürültüler) 
BAŞKAN — Sakin olunuz efendim, sakin olunuz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Siz galiba anlamadınız; ben, Hükümeti ciddiyete da

vet ediyorum. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sen kimsin ki... (ANAP sıralarından "Sen kimsin, 

otur yerine" sesleri, gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, muhavereye girmeyin. 
Arkadaşlar, rica ederim... Sakin olun arkadaşlar... 
Sayın Yılmaz, lütfen... Lütfen... 
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A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Anamuhalefet Partisi olarak, 
biz, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden iç güvenlik 
olaylarıyla ilgili olarak ve Kıbrıs gibi, Bosna-Hersek gibi Türkiye'nin hayatî çıkarlarını ilgilen
diren dış politika gelişmeleriyle ilgili olarak olağanüstü toplantıya çağırırken, Koalisyonun bü
yük ortağı olan Doğru Yol Partisi de bir olağanüstü toplantı talebinde bulundu; ama, toplantı 
talebi, bu saydığım önemli gelişmelerle ilgili değildi. Doğru Yol Partisinin toplantı talebi, ma
yıs ayında bu Mecliste kabul edilen; ancak, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bir defa daha 
görüşülmek üzere Meclise gönderilen Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Ya
pan Kanunla ilgiliydi. 

Bu kanun, günümüzde, ülkenin en önemli sorunu olan terörle mücadelede devlet güçleri
ni destekleyen bir kanun değildi; tam tersine, terör suçlarının sanıklarına bazı haklar getiren 
bir kanundu. Bu kanunu yasalaştırmak için, Meclisi, olağan açılış tarihinden sadece beş gün 
önce toplantıya çağırmanın nedeni, hızla tırmanan terör olaylarına karşı devleti savunmak 
değildi... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Ya neydi?... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sadece bir koalisyon pazarlığının sonucuydu. (ANAP 

sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Koalisyonun büyük ortağının, küçük ortağına verdiği 
bir%sözü yerine getirmek içindi. 

Kurulduğu 20 Kasım tarihinden bugüne kadar geçen 280 günde, en iddialı olduğu demok
ratikleşme alanında en küçük bir ilerleme bile sağlayamamış olmanın ezikliğini yaşayan bu Ko
alisyon Hükümeti, bu kanunu çıkararak, hiç olmazsa demokratikleşme alanında yaptığı tek 
bir icraatı gösterme imkânına kavuşmak istiyordu. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Sen, Şırnak'tan bahset... 
BAŞKAN — Arkadaşlar, sakin olalım. 
Sayın Yılmaz, lütfen siz devam ediniz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Hükümetin, ülke kan gölüne sürüklenirken bu kanu

nu çıkarmak için Meclisi olağanüstü toplantıya çağırması dahi, kendilerinin ülkenin günde
minden ne kadar kopuk olduğunun delilidir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Ama, Hükümet, bu kanunu tekrar Meclisin önüne getirirken, üç ay önce kabul edildiği 
şekliyle getirmedi. Kanunun, terör suçları için iki sene sonra yürürlüğe girmesini öngören bir 
değişiklik önergesiyle birlikte getirdi, tki sene sonra ülkenin asayiş şartlarının ne olacağı bilin
meden önerilen böyle bir düzenleme, her türlü ciddiyetten uzaktır. Bu, Hükümetin kendi yapı
sındaki zaafları nedeniyle, ülkenin en önemli meselesine yaklaşımındaki sakatlığı göstermesi 
açısından da anlamlıdır. 

Bu konuda unutulmaması gereken bir diğer nokta daha var, o da şudur : Bu kanun, eğer 
Sayın Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmeseydi şu anda yürürlükte olacaktı. Dün Millî Gü
venlik Kurulu tarafından önerilen tedbirlerin amacına tam ters biçimde, teröristlerin lehine hü
kümleriyle birlikte yürürlükte olacaktı. Eğer Hükümet, kanunda, terör suçlarıyla ilgili bir.de-
ğişiklik yapma ihtiyacını duymuşsa, bu, aradan geçen üç ay zarfında Türkiye'de meydana ge
len kanlı olaylar yüzündendir. Üç ay sonrasını dahi göremeyen bir Hükümetin, Türkiye'nin 
geleceğine nasıl yön verebileceğini Yüce Meclisin takdirine bırakıyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) Ve neticede, Hükümet, çıkarmak için olağanüstü toplantı istediği bir kanunu, Mecli
sin, koalisyon hesaplarını aşan sağduyusu karşısında komisyona geri çekmek zorunda kalmıştır. 

— 295 — 

http://bir.de-


T.B.M.M. li : 97 28 . 8 . 1992 O : 1 

Sayın milletvekilleri, bu kürsüden çeşitli vesilelerle yaptığım konuşmalarda, bölücü terör
le mücadele konusunu partilerüstü bir konu olarak gördüğümüzü, bu konuda Hükümete, hu
kuka bağlı kalmak kaydıyla her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ettim. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Şu konuşmadan belli oluyor, değil mi? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ancak, aynı konuşmalarımda bazı endişelerimi de 

dile getirdim. Hükümetin, daha Meclisten güvenoyu almadan Eskişehir özel Tip Cezaevini 
kapatma kararının hem güvenlik güçlerine hem de teröristlere yanlış mesaj olduğunu söyle
dim. Bu tür yanlış mesajların, Hükümetin bu sorunu çözmedeki kararlılığına ve inandırıcılığı
na gölge düşüreceğini söyledim. 

MEHMET KERÎMOĞLU (Ankara) — Bu kafayla memleketi bu hale getirdiniz... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sorunun sadece bir güvenlik meselesi olarak görüle

meyeceğini, ekonomik boyutunun ihmal edilmemesi zorunluluğunu; bu itibarla, GAP'm ve 
Anavatan iktidarı döneminde bölgede yürütülen altyapı yatırımlarının mutlaka sürdürülmesi 
gerektiğini dile getirdim. ?•••.•••'• 

AHMET SAYIN (Burdur) — tnfaz Kanununu kim çıkardı? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ayrıca, Koalisyon Hükümetinin iç yapısındaki bazı 

unsurların ve soruna yaklaşımındaki yanlışlığın, başarıya ulaşmayı güçleştireceğinden endişe 
duyduğumuzu ifade ettim. 

Bakınız, Meclis Grubumuzun 16 Mart 1992 tarihli basın bildirisinde ne demişiz : "Endi
şemiz, Hükümetin bu kararsız ve bölünmüş tavrının devam etmesi ve önümüzdeki dönemde 
daha ileri tedbirlere başvurulmak zorunda kalınmasıdır. Bu süre içinde etkin tedbirler alama
dığı ve kendi içinde bu tedbirleri başarılı kılacak bir tutum birliği sağlayamadığı takdirde, so
rumluluğun Koalisyon Hükümetine ait olacağını kamuoyunun bilgisine sunarız." Biz bunu Mart 
ayında -bundan beş ay önce- söylüyoruz. 

FAHRt GÜNDÜZ (Uşak) — 1991'de ne söyledin?.. v 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, maalesef, zaman bizi haklı çı
karmıştır. Kendi seçim beyannamesinde, bölge valiliğini ve koruculuk sistemini kesin olarak 
kaldıracağını vaat eden SHP'nin etkisiyle, koalisyon protokolünde, bu kurumları yeniden de
ğerlendirip, yeni kararlara varılacağını taahhüt eden Hükümet, bu konuda hiç bir değişiklik 
yapmadığı gibi, iki defa, olağanüstü halin uzatılması talebiyle bu Meclisin huzuruna gelmiştir. 
Ancak, bu konuda, kendi gruplarının birliğini dahi sağlayamamıştır. 

, Biraz önce Sayın İsmail Cem'i burada dinlerken, iktidar grubu adına mı muhalefet grubu 
adına mı konuştuğunu ayırmakta zorluk çektim. Sayın tsmail Cem, olağanüstü hale karşı ol
duğunu, olağanüstü halin yararsız olduğunun anlaşıldığını ifade etti. Sayın tsmail Cem, Çekiç 
Güç'ün süresinin uzatılması sırasında, ilgili ülkelerden Türkiye için hiçbir güvence alınmamış 
olmasını eleştirdi. Tabiî, bu arada bazı olumlu şeyler -bizim tasvip ettiğimiz şeyler- de söyledi. 
Mesela, bu meselenin bir Hükümet meselesi olmadığını, bir devlet meselesi olduğunu söyledi. 
Keşke bunu muhalefetteyken fark etmiş olsaydı; Türkiye bu kadar zaman kaybetmemiş olur
du. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ENDER KARAGÜL (Uşak) — Sen de söyle. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ayrıca, Sayın tsmail Cem'in konuşmasında gerçekçi

likten uzak bulduğum noktalar da var. 
Değerli milletvekilleri, bugün, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki ekonomik aktivite ta

mamen durmuştur. 
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AHMET SAYIN (Burdur) — Sayenizde. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Hayır, sizin Hükümetinizin sayesinde. 
Orada devlet yatırımları yürümezken, orada Türkiye'nin en büyük bölgesel projesi dur

muşken, Sayın İsmail Cem burada Tennessee Valley'den esinlenen yeni birtakım projeler getir
di. Bu, gerçekçi bir yaklaşım değildir. 

ENDER KARAGÜL (Uşak) — Sen de söyle projelerini, önerilerini. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Müsaade ederseniz söyleyeceğim; çok sabırsızsınız 

sayın milletvekili. 
BAŞKAN — Dinleyin arkadaşlar. 

. Buyurun Sayın Yılmaz. • 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Koalisyon protokolünde -aynen okuyorum- "Bu ko
nuyu temelden ele alıp çözüme kavuşturacağını, yeni ve etkin, siyasal, ekonomik, sosyal, hu
kuksal ve dış politika önlemlerine başvuracağını" bildiren Hükümetin, geçen 280 gün zarfın
da aldığı bir tek önlem bile yoktur. 

Geçtiğimiz aralık ayında, Sayın Başbakan ile Sayın Başbakan Yardımcısı bölgeye gösteriş
li bir ziyaret yaptılar. Sayın Başbakan, Kürt realitesini tanıdıklarını söyledi. Bugüne kadar da
ha bunun ne anlama geldiğini ortaya koyacak hiçbir işaret mevcut değildir. Arkasından, Sayın 
İçişleri Bakanı Suriye'yi -sanıyorum nisan ayında- ziyaret etti. Suriye'nin artık terör örgütüne 
destek vermeyeceğini ve örgütün bu ülkeden çıkarılacağı söylendi. Kendileri, "Ben ziyaretten 
istediğimi elde ettim" diye demeç verdiler. Aradan geçen zaman, bunun sadece bir uyutma 
taktiğinden başka hiçbir şey olmadığını göstermiştir. 

Hükümet, Nevruz olaylarına kadar, sadece sözde kalan demokratik ve müşfik bir yakla
şımla terörün üstesinden gelebileceğini sandı. Nevruz olayları bir dönüm noktası olmuştur. Bu 
politika değişikliği, Sayın Başbakanın; "Günah bizden gitti" sözlerinde ifadesini bulmuştur. 
Ö tarihten itibaren izlenen politika, sorunu sadece bir asayiş meselesine indirgeyen ve sadece 
güvenlik güçleriyle netice almayı amaçlayan bir politikadır. Bu politika, Hükümetin başlan
gıçtaki yaklaşımına taban tabana zıttır. İçişleri Bakanının ifadesiyle, devlet artık teröristlere 
anladıkları dilden cevap vermektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu Hükümetin, terörle mücadelede kamuoyu desteğinin yetersizli
ğinden şikâyet etmeye hakkı yoktur; çünkü bütün kamuoyu arkasındadır... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Öyle bir şey diyen var mı? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Biz arkasındayız... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Belli oluyor, belli oluyor... 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Muhalefetin tutumundan şikâyet etmeye hakkı yok
tur. Biraz önce ifade ettim ve hukuk nizamı içinde alacakları her tedbire destek vereceğimizi 
söyledim. Bu, muhalefet hakkımızdan vazgeçeceğimiz anlamına gelmez. (DYP sıralarından 
"Özal da dahil mi?" sesi) 

Beyefendi, bu ciddî bir konudur... 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, siz devam ediniz. 
Arkadaşlar, dinleyiniz. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bu Hükümetin, güvenlik güçlerinin görevlerini yete
rince yerine getiremediklerinden şikâyet etmeye de hakkı yoktur. Yani, bu Hükümetin şikâyet 
etmeye hakkı yoktur; ama bizim, muhalefet partilerinin, bu Hükümetin meseleyi teşhis et-
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mekteki hatasından, izlediği politikalardaki kararsızlıktan ve tedbir almadaki ihmalinden şi
kâyet etmeye hakkımız vardır. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) Maalesef, üzülerek söylü
yorum, Hükümetin, güneydoğu sorununa yaklaşımı, diğer tüm konulara yaklaşımı gibidir; kı
sa vadelidir, hatta günlük hesaplara dayanmaktadır, ürkek ve kararsızdır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Senin Başbakanlığın gibi. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Başbakan, mart ayında, 270 kilometrelik Irak 

sınırının yaza kadar duvar gibi örüleceğini, kuşun bile geçemeyeceğini söylemişti. Oysa, maa
lesef, bugün eşkıya aynı sınırı taburlar halinde geçmektedir. 

Sayın İçişleri Bakanı, son olayları istihbarat eksikliğiyle izah ediyor. Peki, istihbaratı sağ
lamak kimin görevidir? Kimi, kime şikâyet ediyor? 

Dün akşam TRT'nin Birinci Kanalında, haber bülteninin içerisinde bir şov programı ya
yınlandı. Bir sayın bakan, on dakika, haber bülteninin içinde, televizyona çıkartıldı. 

İRFETTİN AKAR (Muğla) — Rahatsız mı oldun? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Hayır, rahatsız olmadım; ama kendisinin orada kul

landığı bazı sözler var; onları huzurunuza getirmek istiyorum. O şov programında, o sayın 
bakan, bölgeye yatırımların son on yılda durduğunu, bu nedenle bölgede işsizliğin arttığını 
söyledi. Bu söylenen yanlıştır, onu söylüyorum. (DYP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, inanmazsanız tahkik edersiniz, Hükümetten hesabını sorarsınız; Mec
liste, bizim önümüzde sormak istemezseniz kendi grubunuzda sorarsınız. Bu yılın ilk altı ayın
da, güneydoğu bölgesindeki teşvikli yatırımlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95 azal
mıştır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Dört tane duvar var, başka bir şey yok. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — 3 trilyon 574 milyar liradan 179,8 milyar Türk Lirası

na inmiştir. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Memleketi soydurdunuz. 
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — PKK'ya verdiniz. 
BAŞKAN — Sakin olun arkadaşlar... 
Arkadaşlar, bu görüşmenin amacı, aynı zamanda, muhalefetin görüşlerini öğrenmektir. 

Hükümet not alıyor, bırakınız... Dinleyiniz... Rakamlar yanlışsa, Hükümet cevap verecektir; 
rakam söylüyorlar... 

Devam ediniz Sayın Yılmaz. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Teşviklerle memleketi soydurdunuz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, şu anda, görüş söylemiyorum, 

gerçekleri söylüyorum, gerçekler sizi rahatsız ediyorsa onları da söylemem. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, siz cevap vermeyiniz, lütfen... 
Devam ediniz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bizim zamanımızda yatırım 100 ise, bu senenin ilk 

altı ayında 5'tuv 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Git de verdiğin teşvikleri gör... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Güneydoğu bölgesinin... (DYP ve ANAP sıraların

dan gürültüler) 
BAŞKAN —' Değerli arkadaşlar, birbirinize hitap etmeyin. (DYP ve ANAP sıralarından 

gürültüler) 
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Sayın Mahramlı... Sayın Mahramlı... 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Sayın Başkan, at dışarı bunu! 
BAŞKAN — Efendim, niye atalım; birbirimizi dinleyeceğiz. O zaman sizi de atmak la

zım... Olur mu efendim... Kimseyi atmıyorum; herkes susarak dinlesin. 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Efendim, dinlemesini bilsin. ' •' 
BAŞKAN — Herkes birbirini dinlesin. Hatibe saygı gösterin, Meclis Başkanlığına saygı 

gösterin. Dinleyin arkadaşlar. Tarihin önemli celselerinden birini yapıyorsunuz, farkına varın 
bunun... Oturun!.. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Devam edin efendim. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Güneydoğu bölgemizin, toplam yatırım teşvikleri ara

sındaki payı yüzde 22'den yüzde 1,2'ye düşmüştür. Doğu Anadolu'daki durum da daha par
lak değildir. Doğu Anadolu Bölgemizdeki teşvikli yatırımlar, bu Hükümetin ilk altı ayında yüzde 
75*7 azalmış; 840 milyar liradan 206 milyar liraya düşmüştür. 

Bütün bu bölgedeki, Köy Hizmetleri yatırımları tamamen durmuştur, Devlet Su İşleri ya
tırımları durmuştur, Karayolları yatırımları durmuştur ve milletvekili arkadaşlarımın başvur
duğu ilgili bakanlar, yatırımların durmasını, bölgedeki güvenlik eksikliğiyle izah etmektedir
ler. Peki, güvenliği sağlayacak olan kimdir? GAP yatırımı durmuştur. Hepimizin iftihar ettiği
miz, ülkenin bütün kaynaklarıyla beslediğimiz ve hiçbir yavaşlamaya mahal vermeden bugün
kü Hükümete devrettiğimiz GAP yatırımı durmuştur. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Borçlar ne olacak?.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Atatürk Barajının türbinlerinin açılış töreni için 22 

milyar Ura harcanmıştır; ama Şanlıurfa tünellerinde çalışan işçilere aylardır maaş ödenme
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, bölge halkına huzur ve şefkat vaat eden Hükümetin, dokuz ay sonra 
halka verdiği, sadece gözyaşı ve toplu göçtür. (ANAP sıralarından alkışlar) 

tik defa bu Hükümet zamanında bir ilimizde 50 saat süreyle silahlı çatışma olmuştur. İlk 
defa bu Hükümet zamanında bir ilimizde terör nedeniyle toplu göç olayı yaşanmaktadır. Şır- -
nak, bugün bir hayalet şehir olmuştur. Nüfusunun yüzde 90'ı şehri terk etmiştir. Eskiden tele
vizyonda Afganistan'dan, Lübnan'dan, Nikaragua'dan görmeye alıştığımız sahneleri, şimdi kendi 
vatanımızdan izliyoruz. Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna körpecik insanların tabutları gidi
yor. Geçen hiçbir dönemde, bu Hükümetin dokuz ayında olduğu kadar kan dökülmedi, şehit 
verilmedi, insan ölmedi. 

AHMET SAYIN (Burdur) — İftihar edin. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bakın, yanlış anlamayın, sorunu siz yarattınız demi

yorum. Çok nedenli ve çok boyutlu bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu biliyorum. Hükü
meti eleştirmek bile istemiyorum... 

HACI. FİLİZ (Kırıkkale) — Dokuz ayda olmadı herhalde bunlar. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bu benim muhalefet görevim. 
Ama, bakın şunu söylüyorum: Bu sorunu bıraktığımız sınırları içerisinde dahi muhafaza 

etmeye muvaffak olamadınız. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Bir şeyi eleştiriyorum, bir şeyi kınıyorum; ufak bir başarı elde edince, teröre karşı, bölge

de, nispî bir huzur sağlayınca, "bakın, devleti nasıl hâkim kıldık, teröre karşı mücadelede 
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nasıl başarılı olduk" diye, bundan siyasî prim toplamaya çalışmanızı yadırgıyorum; ama, işler 
bugün olduğu gibi tersine gittiği zaman da, dönüp, "bu sorun sekiz yıldır gelen bir sorundur, 
geçmiş iktidarların yanlış politikalarından kaynaklanan bir sorundur" demenizi de yadırgıyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Demek ki, senin ki de yanlışmış! 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bir taraftan eskiyi reddederken, öte yandan, yerine 

yenisini koyamadığınız için, Hükümet olarak olayların kontrolünü elinizden kaçırmak üzere 
olduğunuzu söylüyorum. Hiçbir söylediğimi değilse bile bu söylediğimi ciddiye almanızı rica 
ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, Sayın İçişleri Bakanı, terör tehdidini hiçbir zaman küçümsemedikle
rini söyledi. Ben küçüksediğinizi söylemiyorum; önlem almadığınızı söylüyorum, eleştirdiği
niz politikaların yerine yeni politikalar getiremediğinizi söylüyorum, meseleyi sadece sözle hal
letmeye çalıştığınızı söylüyorum. Türkiye'nin hiçbir meselesi sözle, boş lafla halledilemez. Sa
yın İsmail Cem'e katılıyorum, boş lafla hiçbir meseleyi halledemezsiniz; terör meselesini hiç 
halledemezsiniz. Milletimiz artık, Sayın Demirel'in her gün tekrarladığı sözlerin ne ölçüde de
ğer taşıdığını anlamıştır. Diğer alanlarda söylediği sözlerin boş çıkması siyasî iktidarın kendi
sine zarar verir; ama güvenlikle ilgili sözlerin boş çıkması devlete zarar verir! (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Hem bizim politikalarımızın yanlış olduğunu söylüyorlar, bizim meseleye yanlış teşhis koy
duğumuzu söylüyorlar, hem de yanlış olduğunu söyledikleri politikaların yerine yeni politika
lar getiremiyorlar, hiçbir yeni önlem aldıkları yok. 

Bakın, sonuçta ne oluyor : Sayın Başbakan, devletin, ülkenin her yerinde, hatta toplu iğ
ne başı kadar her yerinde duruma hâkim olduğunu söylüyor. Başbakanın, memleketin toplu 
iğne başı kadar her yerinde duruma hâkim olduğunu söylediği devlet, karayollarında otobüs
lerin durdurulup insanların öldürülmesini önleyemiyor; demiryollarında trenlerin durdurulup 
vagonların yakılmasını önleyemiyor ve dün, Adana Havaalanında, Türk Hava Yollarının kal
kış yapan yolcu uçağına ateş açılmasını önleyemiyor. 

Beyler, işler buraya geldi; bu meseleye parti gözlüğüyle bakmayın. Ben baştan beri bakmı
yorum. Bu meseleden çıkacak hiçbir siyasî prime talip değilim, hepsini size veriyorum, hepsini 
size veriyorum... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ama, biraz insaflı olun; eğer 
söylenen sözler boş çıkarsa, izlenen politikalar netice vermezse, birilerinin gelip buradan bunu 
söylemesi lazım; en başta benim söylemem lazım, bizim söylememiz lazım; yani, bize taham
mül bile göstermeden bu meseleyi nasıl halledebileceğinizi düşünüyorsunuz?.. 

HASAN DlKÎCÎ (Kahramanmaraş) — Baba halleder Baba! 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Maalesef, Türkiye'nin en büyük gazetelerinden biri

si, Sayın Başbakanın basın toplantısıyla ilgili haberini "palavra, palavra" diye manşet yapı
yor... Devleti bu duruma düşüremezsiniz beyler! 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sen de sevin!.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bakın, iktidar gruplarından birisine mensup bir sa

yın milletvekili, Sayın İsmail Cem, biraz önce buradan yaptığı konuşmada, zannettim ki mu
halefet grubu adına konuşuyor... Dedi ki,,"devlet Güneydoğu bölgesinde duruma hâkim de
ğildir", dedi ki, "devlet sınırları koruyamıyor", dedi ki, "devlet etkin işletilmiyor." Peki, şim
di hepinize birden soruyorum; bunları kim yapacak, devleti kim işletecek, devletin sınırları ko
rumasını kim sağlayacak, devletin güneydoğuda huzuru sağlamasını kim sağlayacak? Yani, bunu, 
Anamuhalefet olarak biz mi sağlayacağız, yoksa bu Hükümet mi sağlayacak? (ANAP sırala
rından alkışlar) 
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İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Sizin geçmişinizi de gördük biz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi, bakın, emin olun ki, gayem eleştirmek değil, 

gayem Hükümeti suçlamak değil. Eğer eleştirmek zorunda kalıyorsam, görevimi yerine getir
mek içindir, eleştirmek istediğimden değildir, suçlamak istediğimden değildir. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Ne anlatıyorsun? Doğruyu konuşsana! Konulara gel 
konulara. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bütün bunları şunun için söy
lüyorum... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Ciddî şeyler konuş... 
BAŞKAN — Sayın Balyalı, hatibin ne söyleyeceğine siz karar vermeyeceksiniz. Hatip eleş

tirecek tabiî; muhalefet partisi. "Eleştirmem" diyecek, eleştirecek... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkeir) — Sayın Başkan, masal anlatıyor, masal... (ANAP sıra

larından "Otur yerine" sesleri) • 
BAŞKAN — Efendim, oturun yerinize. Burada Başkan olarak bulunuyorum... 
Devam ediniz Sayın Yılmaz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bakınız, bunları niçin söylüyo

rum; eğer devleti temsil eden insanların, bir hükümet başkanının, bir sayın bakanın bu mese
leyle ilgili söylediği bir söz havada kalırsa, gereği yerine getirilmezse, zamanla o sözün geçer
sizliği ortaya çıkarsa, bu hükümet inandırıcılığını kaybeder, güvenilirliğini kaybeder. Endişem 
şudur : Bu Hükümet çok güzel tedbirler alabilir, çok doğru tedbirler alabilir; inşallah -bize 
açıklamaktan imtina ediyorlar ama- dünkü toplantılarında çok iyi kararlar almışlardır; ama, 
en doğru politikaları tespit etseniz, en doğru kararları alsanız bile ve devletin güvenlik güçleri 
o kararları uygulamak için hayatlarını riske ederek canla başla çalışsalar bile, eğer inandırıcılı
ğınızı kaybetmişseniz, demokratik rejim içerisinde başarılı olmanız mümkün değildir, maale
sef mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden bu ana sorunla ilgili olarak teş
hisimizin ne olduğunu, daha önce bu kürsüden dile getirdim;; Bize göre, mesele, bir Kürt mese
lesi filan değildir, bir etnik mesele değildir; bize göre mesele, bir güneydoğu meselesidir. Türki
ye'nin ciddî bir güneydoğu sorunu vardır. Türkiye'nin güneydoğu sorunu, Türkiye'nin kendi 
dinamiklerinden, kendi şartlarından kaynaklanan bir sorun değildir, dış güçlerin Türkiye'ye 
empoze ettiği bir sorundur, etnik kılıf altında empoze ettikleri bir sonuçtur. 

Buradan sekiz dokuz ay önce söylediğim bir hususu tekrarlıyorum : Türkiye'ye yıllarca 
kan kusturan ASALA terörünün birdenbire, 1984 ortalarında, PKK terörüyle neden nöbet de
vir değişimi yaptığını düşünün. 

İBRAHİM GÜRSOY (istanbul) — Doğal Başkanınızdan dolayı. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bakın, bugün Türkiye'nin karşı karşıya olduğu so

run, Türkiye'ye karşı menfaatleri birleşen, Türkiye'ye karşı çıkarları özdeş olan çeşitli ülkele
rin, çeşitli mihrakların işbirliğiyle yürütülen bir sorundur. Sorun, Türkiye'nin yolunu kesme 
sorunudur. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Doğru, doğru; bunları konuş işte; aferin. 
BAŞKAN — Sayın Balyalı, siz mümeyyiz değilsiniz. Hatibin her söylediği sözü sizin de

netiminizden geçirmeyiz. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Buyurun, devam edin. 
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MEHMET GEDİK (Bursa) — Sayın Başkan, hasta o hasta; müşahede altına alınsın o. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Türkiye'nin önünün açık olduğunu, 2000'li yılların 

başında, Türkiye'nin, kendi bölgesinde en büyük güçlerden biri haline geleceğini, bu potansi
yele sahip olduğunu, dost düşman bütün ülkeler bugünden görebiliyorlar. Amaç, Türkiye'nin 
bu hızını kesmektir, mümkünse yolunu kesmektir. 

Bakın, güneydoğu sorununun arkasında elbette ki ASALA vardır, elbette ki Suriye vardır, 
elbette ki Güney Kıbrıs vardır; ama, aynı zamanda, bizim dost bildiğimiz ülkeler de vardır. 
Çünkü, ülkeler arasındaki dostluklar ebedî değildir. Ülkeler, çıkarlarının çakıştığı noktada iş
birliği yaparlar. Bizim dost bildiğimiz bazı ülkelerin bize bakışları bizim sandığımızdan çok 
farklı olabilir. Onlar, bizim, bir noktaya kadar gelişmemizi hazmedebilirler; o noktanın ötesi
ne geçmemiz durumunda, onlar da, kendileri açısından bazı önlemlere başvurma ihtiyacını 
duyabilirler. Aslında, güneydoğu sorunu bu kadar kompleks bir sorundur ve tekrar söylüyo
rum; dış güçler tarafından empoze edilen, Türkiye'nin başına salınan bir sorundur. Yani, Kürt 
sorunu dediğiniz mesele, güneydoğu sorununun sadece bir kılıfından ibarettir. PKK dediğiniz 
terör örgütü, bu büyük senaryonun sadece bir küçük aktöründen ibarettir. 

Şimdi -buradan daha önce Hükümete söyledim- meseleyi bu boyut içerisinde görmeniz 
lazım; yani, sadece PKK'ya takılıp kalırsanız, meseleyi sadece Türkiye'nin bir bölgesindeki asayiş, 
terör meselesi olarak görürseniz, onun arkasındaki güçleri, asıl bu senaryoyu ortaya atan, yü
rüten, destek veren, o örgütü barındıran, ona destek sağlayan, ona maddî imkân sağlayan dış 
güçleri göz ardı ederseniz, bu mücadelede başarılı olmanız mümkün değildir. Siz, zaman za
man kendinizi başarılı oldum zannedersiniz; ama, kalıcı bir basan sağlamanız mümkün değildir. 

Bakın, Türkiye'de ilk sınır ötesi operasyon benim Hükümetim zamanında yapıldı; 1983'ten 
sonra. Sayın Başbakan o zaman muhalefet lideri idi ve beni en sert şekilde eleştirdi; yani, be
nim Hükümetimi, hak etmediğimiz bir şekilde eleştirdi* "bunlar gösteriş yapıyorlar" dedi. "önce 
kendi sınırların içerisindeki eşkıyayı temizle, ondan sonra dışarıya git" dedi. 

Sayın milletvekilleri, dün yapılan Millî Güvenlik Kurulundan karar olarak ne çıktı biliyor 
musunuz, "içeride, dışanda, her yerde, devletin her türlü yöntemi uygulayıp, yurt içinde, yurt 
dışında her yerde takip edip, terör örgütüne gerekli darbenin mutlaka vurulacağı" kararı çıktı; 
ama, bu noktaya dokuz ay sonra gelinmemeliydi, Sayın Başbakan, yanlış teşhisi yüzünden Türk
iye'ye dokuz ay kaybettir memeliydi. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ben, bunu 
kürsüden aralık ayında söyledim... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Siz, sekiz seneyi niye kaybettirdiniz? 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, en doğru teşhisi Hükümet yap
sa bile, bizim tam desteğimizi sağlasa bile, bütün kamuoyunun desteğini sağlasa güvenlik güç
lerinin güvenini sağlasa, inandırıcı olsa bile bu meselenin öyle, bir senede, beş senede halledi
lebilecek bir mesele olduğunu sanmayın. Türkiye daha uzun zaman bu meseleyle beraber yaşa
yacaktır. Türkiye ya bu çemberi kıracak, kendisine kurulan bu tuzağı boşa çıkaracaktır veya 
bu tuzağa yakalanacaktır. Milletçe verdiğimiz mücadele, bu tuzağı aşmak içindir. Gelin, hiç 
olmazsa bu meselede parti ayırımı yapmayın... 

ENDER KARAGÜL (Uşak) — O zaman, önerilerinizi söyleyin. Aynı şeyleri beşyüz defa 
söyledin; bunları biliyoruz. Muhalefet olarak önerilerimiz bunlardır deyin. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 
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A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi önerilerime geleceğim; ama, çok sabırsızsınız, 
ben daha teşhisteyim.... * 

BAŞKAN — Arkadaşlar, dinleyelim efendim. Sayın milletvekilleri, lütfen efendim. Daha 
konuşacak çok hatip var, lütfen... 

Devam ediniz efendim. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, önerilere de geleceğim; ama, 
müsaade ederseniz, teşhisimi biraz daha açmak istiyorum; çünkü, dokuz ay önce bu kürsüden 
dile getirdiğim şeylerin zaman içerisinde yeterince algılanamadığını, yeterince değerlendirile
mediğini görmenin üzüntüsünü taşıyorum. 

Türkiye'nin, bir güneydoğu sorunu vardır. Türkiye'nin güneydoğu sorunu etnik kökene 
bağlı bir sorun değildir; çünkü, Türkiye Cumhuriyeti etnik ayırım üzerine kurulan bir devlet 
değildir. Türkiye Cumhuriyeti, bir kavimler mozaiği olan Osmanlı İmparatorluğunun mirasçı-
sıdır ve Türkiye'de, etnik kökeni ne olursa olsun, ana dili ne olursa olsun, Türk Devletinin, 
vatandaşları arasında en ufak bir ayırım yapmasını hiçbirimizin kabul etmesi mümkün değil
dir; ama, Türkiye'nin aleyhine bu senaryoları yürütmeye çalışan dış güçler, Türkiye'nin etnik 
yapısını bu senaryonun itici gücü haline getirmeye çalışmaktadırlar. 

Şimdi, bugün gelinen noktada, Türk Devleti, ne vatanını ne de vatanında yaşayan insan
larını korumaktan vazgeçemez. Bu nedenle, vatanı korurken, insan haklarından vazgeçeme
yiz, insan haklarını göz ardı edemeyiz. 

Bakınız, birinci Önerim şudur : Hiç olmazsa bugün geldiğimiz noktada, hiç olmazsa Mec
lisin bu meseleye artık el koyma iradesinin ortaya çıkması gereken bir noktada, Meclis olarak, 
Hükümet olarak, bu senaryoyu destekleyen, Türkiye'ye karşı bu haince planı uygulayan dost-
düşman bütün ülkelere bir mesaj vermemiz lazım. Elbette biz bunu, burada sadece bir öneri 
olarak ortaya koyabiliriz, Meclis olarak bir tavsiye kararı şeklinde ortaya koyabiliriz; ama bu
nun gereğini yapmak Hükümete düşer. Bakın, Türkiye, karasularının artırılması halinde bunu 
savaş sebebi sayacağını, casus belli sayacağını Yunanistan'a daha 1980'lerin başında söyledi. 
O günden beri Yunanistan, karasularını artırmaya cesaret edemiyor; hak iddia etmeye devam 
ediyor; ama, karasularını bir metre artırmaya cesaret edemiyor. 

Sayın milletvekilleri, bizim Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki topraklarımız, orada yaşa
yan insanlarımız, Ege'deki karasularımızdan daha az değerli değildir. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Dostumuz geçinen bütün ülkeleri, bu eşkıya örgütüne verdiği desteği bize karşı bir düş
manlık nedeni sayacağımız ve bundan böyle ilişkilerimizi en köklü biçimde gözden geçireceği
miz konusunda, hiç vakit kaybetmeden ikaz etmeliyiz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

Terör örgütüne destek veren, onu barındıran, silah desteği sağlayan komşu ülkelere, bu 
eylemlerini sürdürmeleri halinde bunu savaş sebebi sayacağımızı ihtar etmeliyiz."(ANAP sıra
larından, "Bravo" sesleri, alkışlar) . r 

Türkiye ile vardığı mutabakatı çiğneyerek, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terör örgü
tünü hâlâ barındırmaya, -bu Hükümetin bütün diplomatik girişimlerine rağmen- devam eden 
Suriye'ye, artık o mutabakatın gereği olan suyu, hem de taahhüt ettiğimiz oranda verme an
lamsızlığından kurtulmalıyız. (ANAP sıralarından alkışlar) / 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Kes suyu!.. 
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A. MESUT YILMAZ (Devamla) — İkinci olarak yapmamız gereken şudur : Bölgede gö
rev yapan güvenlik güçleri, bölgede devlet adına görev yapan insanlar, bu Meclisten, tabiî müm
kün olsa bu Meclisin hiçbir üyesinden; ama hiç olmazsa burada temsil edilen hiçbir gruptan 
ye tabiî en başta bu Hükümetten cesaretlerini kıracak, işlerini güçleştirecek, kafalarını karıştı
racak yanlış mesajlar almamalıdır. (ANAP sıralarından alkışlar) Güvenlik güçlerine destek ol
malıyız. Güvenlik güçlerine, bu ölüm kalım mücadelesinde bütün gücümüzle arkalarında ol
duğumuzu her zaman hissettirmeliyiz. Bunu sadece sözle değil, fiille de ortaya koymalıyız. 

Meclise bu konuda bir karar tasarısı vereceğiz; umarım ki iktidar grupları da katılır. Bu
rada yapılan genel görüşmeler, sadece uçup giden sözler halinde kalmamalıdır. Bu görüşme
lerden somut kararlar çıkmalıdır. Meclis, bu konulardaki düşüncelerini kâğıda dökmelidir. 

Sayın milletvekilleri, nihayet, bu Hükümetin baştan beri dile getirdiği bir yaklaşımı var; 
bölge insanlarına şefkatle yaklaşmak, masum insanlarla teröristleri birbirinden ayırmak, ma
sum insanların zarar görmesini önlemek... Bu yaklaşımı takdirle karşılıyoruz; ama, bu yakla
şımın mutlaka ve fiilen sürdürülmesini istiyoruz; çünkü, endişemiz var. Bölgede meydana ge
len olaylardan, masum insanların, bölge insanlarının, o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın te
röristlerden daha fazla zarar göreceği endişemiz var, Hükümetten, o insanlara sahip çıkması
nı, kendi yaklaşımına, kendi politikasına sahip çıkmasını, bunun gereğini mutlaka yerine ge
tirmesini istiyoruz. 

Bölgede cereyan eden olaylar hakkında kesin ve detaylı bilgilere sahip değiliz. Hükümet 
de bu bilgileri şu ana kadar bizden esirgemiştir, önümüzdeki günlerde, Anavatan Partisi ola
rak, İnsan Hakları Komisyonunda görev yapan arkadaşlarımızdan oluşan bir heyeti bölgeye 
göndereceğiz. O heyetin yapacağı incelemeler ışığında, daha büyük bir heyetle bölgeye gidece
ğiz; ama, Sayın İçişleri Bakanının buradan kullandığı ifadelerin gerçeği tam olarak yansıttı
ğından emin değilim. Yani, eğer devlet orada can güvenliğini sağlamak için, masum insanları 
teröristten ayırmak için gerekli özeni gösterebiliyorsa, gösteriyorsa; eğer teröristle vatandaş bir
birinden soyutlanmışsa, o zaman Şırnak'ı terk eden bu insanlar acaba niye göç ediyorlar?.. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, toparlayabilirseniz; 5 dakikanız kaldı... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Hemen tamamlıyorum Sayın Başkan. 
Şimdi, bu konuda da bir önerim var: Bu genel görüşmeden sonra Erzincan'a yardım ka

nunu görüşülecek. O kanunla ilgili, Anavatan Partisi Grubu olarak bir değişiklik önergesi ve
receğiz. Bugün, maalesef, yıkılıp harabeye dönen, bir hayalet şehir haline gelen Şırnak'ın ve 
Hakkâri'nin Çukurca İlçesinin de yeniden imarı için, o kanuna ilave yapılmasını istiyorum. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Dünkü, Millî Güvenlik Kurulunun tavsiye ka
rarlarında da ifade edildiği gibi, Şırnak'ın, modern, çağdaş bir şehir olarak en kısa zamanda 
yeniden kurulmasını istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bölge insanları devletin yanına çekilmeden, bölgede yaşayan vatan
daşlarımız devletin bu büyük mücadelesi konusunda aydınlatılmadan, onların desteği sağlan
madan bu mücadelenin başarıya götürülebilmesi fevkalade müşküldür. Onun için, bölgedeki 
aydınlatma faaliyetlerine, vatandaşlarımızı bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık vermek zorun
dayız ve tabiî, vatandaşı devletin yanına çekmenin birinci şartı, vatandaşın can güvenliğini sağ
lamaktır. Vatandaşın can güvenliğini sağlamanın yolu ise, teröristi ezmektir, terörü ezmektir; 
ama, devleti temsil eden bu Hükümet, terörü ezmede, teröristi ezmede ne kadar sert davran
mak durumundaysa, masum olan vatandaşa karşı da o kadar müşfik davranmak zorundadır. 
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Bugün, maalesef, bölgede meydana gelen olaylardan en büyük zararı görenler masum vatan
daşlarımızdır, evlerinden olanlar masum vatandaşlarımızdır, şehirlerini terk etmek zorunda ka
lanlar masum vatandaşlarımızdır ve o vatandaşlarımızın bir kısmı, şu anda, çadırda bile değil, 
açık havada yatmak zorunda kalmışlardır. Devletin, en kısa zamanda bu insanlara el uzatma
sını istiyorum; bütün zararların son kuruşuna kadar -maddî-manevî- tazmin edilmesini istiyo
rum. O insanların bu olaylarda hiçbir dahli yoktur, hiçbir suçu yoktur. Suçu olan varsa; onları 
ortaya çıkarıp cezalandırmak Hükümetin görevidir, devletin görevidir. Hükümeti, görevini yap
maya çağırıyorum, o insanlara sahip çıkmaya çağırıyorum. O insanları yanımıza almadan bu 
mücadeleyi başarıya götürebilmemiz mümkün değildir. 

Ben de, bu acı olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, 
bütün milletimize, yakınlarını kaybedenlerimize başsağlığı diliyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 
BAŞKAN — Sağ Qİun Sayın Yılmaz; teşekkür ederim. 
Söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın İsmail Köse'de. 
Buyurun Sayın tsmail Köse. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ÎSMAÎL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Sayın Ülkü Güney ve arkadaşlarının, 18 Ağustos 1992 gü
nü Sımak İlimizde meydana gelen olaylarla ilgili olarak vermiş oldukları genel görüşme öner
gesi üzerinde konuşmak üzere, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Sözle
rime başlarken, şahsım ve grubum adına Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkesi ve milletiyle bölünmezliğine yemin ettiğimiz 
Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı saldırıda bulunarak, topraklarımızın bir kısmını parçala
maya ve binlerce yıldan bu yana birlikte yaşadığımız insanları bölmeye yönelik bölücü eylem
ler, giderek değişik boyut kazanmıştır. Millî iradenin tezahürü olan bugünkü Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, bu millî meselede samimî olursa, olayları siyasî istismar konusu yapmadan; alı
nan tedbirleri gözden geçirerek noksanların tamamlanması, yanlışların düzeltilmesi hususun
da yardımcı olursa, ülkedeki terör olayları zaman içerisinde ortadan kalkacaktır. Yüce Milleti
miz, anarşi, terör ve bölücülük karşısında Meclisin yek vücut olmasından, parti farkı gözet
meksizin, bu millî meselede, liderler başta olmak üzere, siyasî partilerimizin diyalogundan 
yanadır. 

Yapılan araştırmalara göre, Türkiye genelinde ve özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın çoğu, PKK bölücü örgütünün karşısındadır ve bir an 
önce bu bölücü örgüt faaliyetlerinin sona erdirilmesinden yanadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 21 Mart Nevruz Gününü, stratejilerine uygun olarak 
kullanamayan, vatandaş desteğini sağlayamayan PKK örgütünün, kaybettiği prestijini yeniden 
kazanmak ve vatandaşın desteğini zorla da olsa sağlamak için, o günden bu yana, yani Şırnak 
olaylarından bu yana güneydoğuda ortaya koyduğu eylemleri birlikte izlemekteyiz. 

Şırnak olaylarında, devlet, üzerine düşen görevi yapmıştır; Hükümet, azamî gayreti sarf 
etmiş; İçişleri Bakanlığımıza bağlı ve o bölgede görevli kişilerin emrindeki güvenlik kuvvetleri
miz o bölgedeki insanlarımıza zarar gelmemesi için elinden gelen gayreti sarf etmiştir. 

Bu meyanda, topraklarımızın müdafaasında, yabancı güçlerin maşası olarak ülkenin bö
lünmesi konusunda bölücü hareketlerde bulunanların karşısında canını feda eden şehitleri de 
rahmetle anıyorum. 
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Sayın milletvekilleri, gerek DYP İktidarına destek veren SHP'nin Grup sözcüsünü gerek 
Anamuhalefet Partisi sözcüsü ve Genel Başkanını dinledik. 1984 yılından bugüne kadar, de
vam eden anarşi ve terör olaylarının nasıl başladığını ve bugünlere nasıl gelindiği söylemek 
gerekmektedir. 15 Ağustos 1984 tarihinde Eruh ve Şemdinli baskınlarıyla başlayan PKK terör 
örgütünün faaliyetleri, az önceki konuşmalar çerçevesinde üzülerek ifade ediyorum ki, Sımak 
olayları noktasına gelmiştir. Sekiz yıldan bu yana hükümet edenler, devleti yönetenler, devle
tin istihbarat teşkilatının ve bütün güçlerinin başında olanların, kronik hale gelmiş, ülkenin 
bir bölgesinde insanlarımızın -zorla da olsa- sempatisini kazanma noktasına getirilmiş bu te
rör örgütünün faturasını, sekiz aylık Hükümete çıkarmaya hakkı yoktur, hiçbir vicdan bunu 
kabul etmez. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; olayı, siyasî politika aracı yapmamak, siyasî istismar 
konusu yapmamak ve siyasî partilerimize puan getirmesi konusunda bu meseleyi konuşma
mak üzere sözüne başlayan Sayın Mesut Yılmaz, maalesef, çok hassas olan bu millî meseleyi 
dejenere etmiş, demagoji yapmış, olayın hassasiyetini kaybettirmiştir. (DYP sıralarından alkışlar) 

Eruh, Şemdinli baskınlarından sonra, 20 Kasım 1991 tarihinde kurulan Hükümetin za
manına kadar, 1 000'e yakın güvenlik görevlisi, 1 500'ün üzerinde vatandaşımız şehit olmuş
tur. Bu rakamları unutarak, bu dokuz aylık icraat içerisinde, ihmal olsun, yanlış tedbirler do
layısıyla olsun, olayları bu noktaya getirdikten sonra, kalkıp da buradan "bu meseleyi parti 
konusu yapmıyoruz, siyasî istismar konusu yapmıyoruz" demek suretiyle meselenin yönünü 
çarpıtmaya da hakkınız yoktur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; o bölgede yaşayan insanlarımıza, adet sormadan, her
kesin eline 3-4 tane Kalaşnikof silah da vermek suretiyle ruhsat veren sizlersiniz. Bundan, bu 
silahları yabancılardan alıp kaçakçılıkla getirenler ve yurda kaçak mermi sokanlar da fayda
landığı gibi, o gün vermiş olduğunuz ruhsatlı silahlar da, bugün Türk Güvenlik kuvvetlerine 
dönmüş ve maalesef, bölge halkının kendisini müdafaa etme durumunda olduğunu birmaze-
ret olarak kabul edip yaptığınız bu uygulama, yanlış bir uygulama olarak önümüze gelmiştir. 

EKREM PAKDEMÎRLt (Manisa) — Roketatarla geliyorlar ama... 
BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) — Roketatara ruhsat verdik mi? 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Doğru Yol Partisi, olağanüstü halin uzatılması, Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizin, gerek kalkınması gerek güvenliğinin sağlanması ve diğer 
büyük şehirlerimizdeki faili meçhul olayların faillerinin ortaya çıkarılması konularında, her 
zaman, bu kürsüden, hükümetlere, iktidar partisine yardımcı olmuştur ve oyunu da müspet 
kullanmıştır. En hassas noktada olduğumuz ve demin sizin de belirtmiş olduğunuz gibi, İstik
lal savaşının şartlarına sokulduğumuz şu günlerde, olağanüstü halin uzatılması konusunda, 
bu millî meselede, Doğru Yol Partisi, sizin gibi, Meclisi terk edip, dışarıya çıkmamıştır. Bunu 
yapanlar, bu millî meselede Hükümete destek vermeyenlerin, şimdi bu kürsüden, sanki hiçbir 
günahları, kusurları yokmuş gibi konuşmaya hakları yoktur. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben de sözlerimin başında, yazmış olduğum konuşma 
metninde de belirttiğim gibi, bu millî meselenin, siyasî partilere puan getirmeyeceğini ve Yüce 
Meclisimizin birlik ve bütünlüğünün, bugün bu olayları hassasiyetle izleyen milletimiz tarafın
dan beklendiğini ifade ederek sözlerime başlıyorum. Ancak, görünen odur ki, bu millî mesele 
üzerindeki önerilerimizi ve olaylarda ne kadar silah girmiştir, ne kadar roketatar atılmıştır, ne 
kadar mermi kullanılmıştır, kaç kişi bunu kullanmıştır suallerini sorsaydımz daha isabetli 
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olurdu; ancak, dikkat ettim, gerek sözcünüzün gerek Sayın Yılmaz'ın konuşmalarının -ki, za
bıtları getirdiğiniz takdirde görürsünüz- yüz cümlesinden bir cümlesinde Şırnak olayı yoktur. 

Güneydoğunun işsizlik halinin ve güneydoğudaki fukaralaşmanın bu boyutlara getirilme
sinde, sekiz aylık hükümeti mi sorumlu tutacağız, sekiz yıllık hükümeti mi sorumlu tutacağız? 
Bunu hangi vicdana sorarsanız, tabiî ki, sekiz yıl uyguladığınız gerek ekonomik, sosyal ve kül
türel politikalarınızda gerek güvenlik ve dış politikalarınızdaki yanlışların sonucudur bugün 
kucağımızdaki olaylar; bunlar, sizin eserinizdir, önce, sizin bırakmış olduğunuz kötüleri, kro
nikleşmiş olan meseleleri, hiç olmazsa bu çemberden çıkarıp normal duruma getirmenin mü
cadelesini veriyoruz, bu şartlar içerisinde, bu mücadelede yanımızda olmanız gerekirken, hele, 
bugün vermiş olduğunuz önergede belirtmiş olduğunuz "bu millî meselede Hükümete destek 
vereceğiz" cümlesini kullanmanıza rağmen, başta Sayın Genel Başkanımız olmak suretiyle Hü
kümeti yermeye de hakkınız yoktu Sayın Yılmaz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu korkunç ve vahim olayları, hamasi nutuklar söyle
yerek ya da demokrasi ve insan haklarını kullanarak dejenere etmeden, bu ciddî meseleyi su
landırmadan noksanları tamamlamak ve görevi başında canları pahasına mücadele eden gü
venlik kuvvetlerimize moral vermek açısından, Yüce Meclisin bir bütün halinde hareket etmek 
mecburiyeti vardır ve bu iradeyi, Sayın Meclis Başkanı da dün bir konuşmasında ifade etmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Şırnak olaylarında, Hükümet, üzerine düşeni yapmış, İçişleri Ba
kanı ye güvenlik kuvvetlerimiz,, elinden gelen gayreti sarf etmiştir. Eğer bir paniğe kapılmış 
olunsa idi, orada bugün binlerce ölüden bahsedilecekti. Güvenlik kuvvetleri, yapmış oldukları 
bu fedakârane mücadelenin sonucunda, kendi bünyelerinde şehit vermek suretiyle, oradaki ma
sum vatandaşların ölmesine mani olmuşlardır; yâni, güvenlik kuvvetleri, kendilerini siper et
miş, sırf, masum vatandaşımız şehit vermesin, öldürülmesin diye 48 saat sabretmiştir. Güven
lik kuvvetlerinin, oradaki vatandaşlarımızın gerek ölmemesi gerek maddî yönden zarar gör
memesi bakımından gösterdiği bu 48 saatlik sabrı istismar ederek, "neden 48 saat çarpışma 
yapıldı, neden bu kadar süre verildi" demek suretiyle güvenlik kuvvetlerimizin moralini boz
maya da hakkınız yoktur. (DYP sıralarından alkışlar) 

MEHMET CAVÎT KAVAK (istanbul) — 50 saat, 48 değil. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Evet. 
Olay, millî meseledir; olay, devlet meselesidir ve partilerin dışında, partilerin üzerinde bir 

meseledir, öyle olduğuna göre, bu meselenin üzerinde önce Yüce Meclisimiz durarak, bu me
selenin, bir bölücü olayı olduğuna, bu PKK örgütünün, ermenilerin uşağı olduğuna, yabancı
ların maşası olduğuna ve muhakkak surette en kısa zamanda bu ateşin söndürülmesi gerekti
ğine ittifakla karar vermek mecburiyetindedir. Bu gücü Yüce Meclisimiz gösterdikten sonra, 
dünkü manzaranın ışığında -dün her ne yanlış olmuşsa, olabilir- o yanlışı yapanı tenkit edece
ğinize, bu toplantının dün yapılması gerekirken, neden bugüne kaldığını ifade etmek suretiyle 
Hükümeti suçlamaya hakkınız yoktur; doğal lideriniz, Cumhurbaşkanı yapmıştır o yanlışı. (DYP 
sıralarından alkışlar) Ama, siz, Cumhurbaşkanını şahsında tenkit edemediğiniz için, ona karşı 
tepkinizi koyamadığınız için, bu suçlamanızı Hükümete yönelttiniz. Ben de takdirlerimi Cum
hurbaşkanına sunuyorum. Evet, Cumhurbaşkanı, hayatında yaptığı doğrulardan bir tanesini 
yapmıştır ve olayın hassasiyetine binaen Diyarbakır'a gitmiştir, Şırnak'a gitmiştir, Millî Gü
venlik Kurulunu ve Hükümeti Diyarbakır'da toplamıştır. Ben, sizin aksinize, Cumhurbaşkanı
nı takdir ediyorum; o topraklarda gözü olanlara, o topraklarda başka çaputların dalgalandı

rmas ın ı düşünenlere, böyle millî bir meselede millî bütünlük içerisinde ve tepeden tırnağa 
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beraber olduğumuzu Diyarbakır'da göstermek suretiyle gerçekten güzel bir görev yapmıştır. 
Onun içindir ki, sizin, gerek partiniz içerisindeki gerek Cumhurbaşkanıyla olan münasebetle-
rinizdeki durumdan dolayı burada ortaya koymuş olduğunuz gerekçeler -bence bu meseleyle 
alakalı olmamasına rağmen- yanlıştır. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Öyleyse alkışlayalım. [ANAP sıralarından alkışlar (!)] 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; binlerce yıldan bu yana 

bu topraklarda din, dil ve kültür birliğiyle et-kemik halinde kaynaşmış toplumu parçalamaya 
yönelik ırkçılık faaliyetlerini çok iyi değerlendirerek, bu eylemlerin, hiç kimseye yararı olmadı
ğını, olmayacağını, arkada yalnız kan ve gözyaşı bırakacağını, o bölgenin kalkınmasını engel
leyeceğini ve bölgedeki vatandaşın mağduriyetine sebep olacağını, devlet olarak çok iyi izah 
etmemiz gerekmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kuruluşundaki yapısını ebediyete kadar götürmeye kararlı 
ve azimlidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi de, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü
ğüne toz kondurmayacak tedbirleri alacak, taviz vermeyecek ve yeminine sadık kalacaktır. Bu
gün de bu kürsüden yapılan ve yapılacak konuşmalar ışığında, bunun en güzel örneğini gör
müş olacağız. Yanlışlar, hatalar, noksanlar olabilir; bunları konuşarak, tartışarak çarelerini bu
labiliriz; fakat, bölücülere verilecek tavizler, milletimizi ve devletimizi güç duruma sokar. Bu 
millî mesele, istismar kaldırmaz ve hiçbir siyasî partiye puan kazandırmayacağı gibi, puan kay
bettirir. 

Değerli milletvekilleri, Şırnak İlinde meydana gelen ve 48 saat süreyle devam eden silahlı 
çatışmada, istihbarattan, göç olaylarına kadar her şey, devletin şemsiyesi altında, devletin gözü 
önünde.ve devletin her türlü tedbirinin içerisinde yapılmıştır; ancak, silahlı olayların başlama
sından göç olaylarının başlamasına kadar Şırnak'a hangi yerlerden ne kadar silah ve PKK ör
gütü mensubu gelmiş ve bunlar olaylardan sonra nereye gitmişlerdir, kullanılan silahlar nere
dedir? Hükümetten ve Sayın İçişleri Bakanından sualimiz işte budur; burada bunun açıklan
ması gerekiyor. 500 veya 1 500 kişilik PKK örgütünce, çatışma ortamında, 100 bin mermi, bir 
sürü roketatar ve uzun namlulu silah kullanılmış olmasına rağmen, sözü edilen bu silahlar ve 
bu silahları kullananlar nereye gitmiştir, ne olmuştur? Sayın Bakandan, konuşması sırasında, 
bunun cevabını istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, olaylar sona ermemiştir; bu olayda başarısızlığa uğrayan PKK ör
gütü, bu defa olayı başka yöne çekmiş, ülkenin başka noktalarına götürmüştür. Şırnak olayla
rının hemen akabinde vatanımızın başka bir yerinde meydana gelen olayda, iznini doldurmuş 
ve silahsız olarak vatanî görevine dönmeye giden askerlerimiz otobüsten indirilerek şehit edil
mişlerdir. 

Eğer bu ülkede, millî gücümüz, millî varlığımız ve gözbebeğimiz haki elbiseye ve haki el
bisenin içerisindeki insana nefret ve kin varsa, bu, vatan hainliğidir. Evet, haki elbiseye göste
rilen nefret, vatan hainliğidir. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Haki elbisenin içindeki insanımız, vatanın neresinde görevli olursa olsun, nereden gelmiş 
olursa olsun -ister Urfa'dan ister Edirne'den gelsin- o haki elbisenin içinde devletle özdeşleş
miştir. İç ve dış düşmanların karşısına koyacağın güç, işte o haki elbisenin içindeki güçtür, öy
leyse, özellikle bu bölgedeki askerimizi bir işgal kuvveti gibi göstermek ve oradaki insanlarımı
zı da işgale uğramış vatandaşlar gibi empoze etmek isteyen düşünceyi bir an önce kırmak mec
buriyetindeyiz. Oradaki vatandaşlar da bizim vatandaşlarımız, bizim insanlarımız, oradaki gö-
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revli devlet memurlarımız ve güvenlik güçlerimiz de bizim görevlilerimiz ve güvenlik güçleri-
mizdir. Bu ikisini bağdaştırmak, bu ikisinin kardeş olduğunu ortaya koymak, tabiî ki, ancak 
eğitimle olacaktır. 

Aradan yıllar geçti ve bu konuda geciktik; millî bünyemizde tahribatlar yapıldı. Daha 
1986'lara kadar Marksist olduğunu, altahsız olduğunu sözleyen Apo, bundan altı ay kadar ön
ce örgütüne talimat veriyor ve diyor ki, "bölgedeki din adamlarını örgütleyiniz." Bölgedeki 
din adamları vasıtasıyla^ bu meselenin, bir ırk meselesi olduğunu yaymak ve bunu da dinî hü
viyet içerisinde beslemek suretiyle -nasıl ki Humeyni, İran'da devrimini gerçekleştirdiyse- bu
rada da PKK, o yüce dinimiz tslamı araç olarak kullanarak camiye girmiştir ve maalesef imam 
ve hatipleri kendi istikametinde konuşturmaya başlamıştır. 

Bu durum karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devletine yapmıştır : Türkiye Cumhuriyeti Dev
leti, laik devlet ile Müslüman milleti karıştırmıştır değerli milletvekilleri; evet, laik devlet ile 
Müslüman milleti karıştırmıştır. Devlet laik olabilir, devletin icraatı laik çerçeve içerisinde işle
yebilir; ama, millet Müslümandır ve yüzde 99'uyla Müslümandır. Bu büyük potansiyel eliniz
de olacak, milletin yüzde 99'u Müslüman olacak ve Allah, "innemel mü'minün ihvetün (bü
tün inananlar kardeştir)" diye emir verecek; siz, bu ilkelere ve prensiplere inanan Müslüman 
millete sahip çıkmayacaksınız. Maalesef, nihilist ateist, hümanist demek suretiyle ve en sonun
da -Anavatan Partisi sayesinde- ekonomikus yapmak suretiyle, yalnız maddî düşüncelere mah
kûm etmek suretiyle, inançlarımızdan uzaklaştırmak suretiyle kafalara bölücü düşünceyi yer
leştirerek, bu büyük potansiyeli, PKK'nın kucağına bıraktık. (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, zaman geçmiş değildir. Ülkede yaşayan insanlarımızın yüzde 99'u 
Müslümandır; o bölgedeki insanlarımız da, îslamı en iyi yaşayan insanlarımızdır. Bölgeye, çok 
acilen, memleketsever, dini bilen ve dinin, insanlığı yücelten ve insanlar arasındaki kardeşliği 
pekiştiren en önemli faktör olduğuna inanan ve bu meseleleri çok iyi değerlendirebilecek olan 
din adamlarının o bölgeye gönderilmesi gerekmektedir. Allah'a inanmayan, dine inanmayan, 
bundan istifade edecek; siz, kendi varlığınıza sahip çıkmayacaksınız... 

Dinî ve millî eğitimde yanlışlarımız vardır, noksanlarımız vardır; geciktik; bunun tamam
lanması lazımdır. -

Yine o bölgede vatandaşlarımız, kendi paralarıyla yapmış oldukları imam hatip liselerini 
açamıyorlar. Millî Eğitim Bakanlığımızın bir kuruş katkısı olmadan, vatandaşlarımızın kendi 
paralarıyla yapmış oldukları imam hatip liselerinin, bu dinî müesseselerin de devlet olarak sa
hiplenilerek açılmasıyla bir an önce o vatandaşlara dinî eğitimin verilmesinde büyük yarar vardır. 

AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) — Açtırın o zaman. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Ama, açamazsınız. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — O bölgedeki olayların azalmasını, ortadan kalkmasını isti

yorsak, özellikle dinî müessesemizi ihya etmek mecburiyetindeyiz değerli milletvekilleri, 
MİT'in raporlarına bakınız, devletin en hassas ve gizli raporlarına bakınız; bunlarda, bi

rinci derecede, dış güçler, ikinci derecede, güvenlik tedbirlerinin alınması ve hemen onun ya
nında da dinî yönden bu meselenin muhakkak surette değerlendirilmesi gerektiğine şahit olur
sunuz; ama, maalesef, en gizli raporlarımızda bunlar vardır da, uygulamaya sıra geldiği za
man, o bölgeye gönderilen görevlilerde bu ölçüleri aramayı düşünmeyiz. 

İşte, Doğru Yol Partisi Grubu olarak diyoruz ki, bu toplumun inançlarına ve yapısına ters 
düşen, nerede olursa olsun, hangi bürokrat olursa olsun, görev yaptığı süre içerisinde topluma 
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ters düşen bürokrat muvaffak olamaz, öyle ise, toplumun bünyesine uygun, o toplumun inanç
larına saygılı, onlar gibi düşünen ve yaşayan insanlarımıza o bölgelerde görev verilmesi lazım. 

En büyük insanlık kaideleri insan haklarınin bütün en büyük, prensipleri, bizim dinimiz
de mevcut, başka bir yerde aramamıza lüzum yok. 

Demokrasi ve insan hakları... Demokrasiyi de okuduk, insan haklarını da dinliyoruz Al
lah'a şükür, insan hakları çerçevesinde, gerek Paris Şartını gerek AGtK anlaşmalarını gerekse 
Helsinki toplantılarını, bunların hepsini değerlendirdiğiniz takdirde, dinimizle ters düşen hiç
bir kaideyi göremezsiniz. Kaldı ki, dinimizde mevcut olan kaideler, bunların çok daha fevkin-
dedir ve çok daha önceleri -1 500 yıldan bu yana- konmuştur, öyle ise, bunu bağdaştırmak 
mecburiyetindeyiz. 

Toplum ile idare edenleri ayrı düşüren ve birbirimizi karşı karşıya getiren bu meseleleri, 
muhakkak surette, sadece buralarda konuşmamamız, hayata da geçirmemiz lazımdır. 

Değerli milletvekilleri, insan hakları, demokrasi güzel de; demokrasiyi araç yaparak, in
san haklarını da devlete karşı bir sigorta olarak kullanmaya da müsaade etmeyiz. Hiçbir dev
lette, özellikle demokrasi devletlerinde görülmemiştir ki, kendi devletini yıkmak için bir terör 
örgütüne mensup kişi, insan haklarından yararlanma düşüncesiyle, sizin güvenlik kuvvetleri
nizi şehit edecek, ortadan kaldıracak, devletinizi yıkacak, siz de ona, buyurun, gelin, çay kah
ve için diyeceksiniz. Bu insan hakları hangi demokrasi ülkesinde uygulanıyorsa, o insan hakla
rından bahsedenler de, bunu bu şekilde değerlendirmek mecburiyetindedirler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, olaylarda kullanılan silahların cinsini söylemek iste
miyorum; Sayın İçişleri Bakanı belki söyleyecektir. 

istihbarat konusuna gelmek istiyorum. Basına bakıyorsunuz, en ciddî gazetelerimizde, MtT 
dediğimiz ve gerek askerî gerek sivil güvenlik örgütlerimizin verdikleri raporlara istinaden ope
rasyon yapılan bu müsessesenin başında, yanında veya içinde olanlar, bu hassas müessesenin 
içinde bulunanlar, devletin sırlarını ifşa ediyor; evet, muhafaza etmemiz gereken bilgileri, ko
rumamız gereken bilgileri ifşa ediyor, ifşa ettiği bilgiler doğru ise... Çünkü, basının yazdığının 
çoğuna da artık inanmıyoruz. Basın, şu millî meselede de olayları çarpıtmiştır. Millî müessese 
dediğimiz gözümüz kulağımız dediğimiz ve umumî efkârın, toplumun her türlü hususunu bize 
aktaran müessese olarak kabul ettiğimiz basın, şu meselede, Meclisin gösterdiği hassasiyeti, 
vatandaşın gösterdiği hassasiyeti göstermemektedir. Nereden gelirse gelsin, bu topraklarda be
raberce yaşayacağımıza göre, bu gazetelerinizi de bu ülkede satacağınıza göre, sıkıntıya siz de 
gireceksiniz, öyle ise, doğruları yazın. 

Bunları da bir paragraf olarak belirttikten sonra, şunları söylemek istiyorum : Basında 
geçen bu MtT mensubu gerçekten görevinin başında ise, bu söyledikleri de doğru ise, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti bir provakasyonla karşı karşıyadır. Söylenenler eğer doğru ise, kendi bün
yesindeki güçler, devleti sıkıntıya sokma noktasına getirmişlerdir; yanlış ise, bu millî ve hassas 
müessesede böyle bir kişinin bulunması fevkalade yanlıştır ve kendisini bir ajan olarak suç
luyorum. „ 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, verilen beyanatlardaki ölü sayısında, silah sayısında, 
gelen giden sayısında tereddütler vardır. Sayın Bakanın bu tereddütlerimizi de gidermesini is
tiyoruz. 

Zorbalığın sistemleştiği, sürekli savaş teorisinin uygulandığı bölücü terör faaliyetlerini dur
durmak ve ortadan kaldırmak, devletin kendi bünyesinde yeniden bazı örgütleri meydana ge-
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tirmesiyle mümkün olacaktır. Kaçakçılık, terör ve uyuşturucu suçlan, organize suçlar olarak 
nitelendirilerek, yeni bir birim ortaya çıkarılmalı ve bu organize suçlarla ilgili olarak müstakil 
bir istihbarat örgütü teşekkül ettirilmelidir. Bunlar, ihtisas isteyen, uzun yıllar üzerinde çalışıl
ması gereken konulardır. Nasıl ki, özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerimizdeki terör olayları
na karşı görevlendirdiğimiz güvenlik kuvvetlerimizdeki arkadaşlarımızdan, profesyonel eğitimden 
geçirildikten sonra o bölgelere göreve gidenler başarılı olup da, yeni gidenlerimiz bu meselele
re alışıncaya kadar sıkıntı çekiyorlarsa, bu olayın başında da istihbarat geliyor. İstihbarat da, 
aynı şekilde profesyonellik isteyen, özellik isteyen bir kurumdur, öyleyse, bu kurumu yeniden 
gözden geçirerek, toplu suçlar dediğimiz, organize suçlar dediğimiz bu suçlarla alakalı yeni 
bir istihbarat örgütü teşekkül ettirmemiz gerekir. 

Toprağından, ailesinden, vatanından binlerce insanı kopararak yollara salıverenler, yabancı 
devletler nezdinde mülteci muamelesi görmek için teşebbüste bulunup bu masum insanlan tahrik 
ve teşvik edenler, iyi niyetli değildir değerli milletvekilleri. Bunların yapmış oldukları, oradaki 
insanlarımıza fayda değil, zarar getirecektir. 

Doğu ve güneydoğuda yaşayan vatandaşımız, bu vatanın sahibidir, devletin aslî unsuru
dur, azınlık değildir. Dini ve ırkı ayrı olan, dost düşman, başta Ermeni ve Rum olmak üzere, 
PKK'ya silah ve destek vermek suretiyle PKK'nın ASALA ile işbirliği içerisinde olduğunu ve 
Azerbaycan'da Ermenilerle işbirliği yapmak suretiyle Karabağ'da Azerîlere karşı savaştığını da 
vatandaşımıza izah etmek mecburiyetindeyiz. PKK, kimle işbirliği yapıyor, kime karşı savaşı
yor? Bir tarafta, Karabağ'da Ermeniyle yan yana gelerek Azerî'nin ölmesine sebep olanların, 
bir tarafta "seni müstakil devlet yapacağım, müstakil devletin vatandaşı yapacağım" diyerek 
kendi yanına almak için o bizim kardeşlerimizi öldürenlerin, kendilerinden olmadığını, dinî 
yönden de kendilerinden olmadığını, ırkî yönden de olmadığını vatandaşımıza anlatmak gere
kir. Bunların çoğu Ermenidir. tşte, yakalananlardan görüyoruz; çoğu Rumdur, Ermenidir,. baş
kalarının uşağıdır. Bizim, bölgemizdeki insanlarımıza sahip çıkmak mecburiyetimiz vardır. 

Kürtçe konuşmak, ayrı olaydır. Herkesin Kürtçe konuşan birçok komşusu da vardır, böl
gesinde bulunan insanlar arasında da vardır; benim 4 ilçemde de vardır, şehrimin içerisinde 
de de vardır; bugüne kadar hiç böyle şeyler düşünmedik; ama, KürtçiİIük olayı ayrıdır, bunları 
birbirinden ayırmak mecburiyetindeyiz. Bunların, tarihte olduğu gibi, bugün de kimlerle bera
ber olduğunu, bu topraklarda neyin mücadelesini verdiklerini, devlet bu televizyondan anlat
mak ve bunun propagandasını yapmak mecburiyetindedir, Millî birlik ve bütünlüğümüzü sağ
layacak bir araç olan ve bugünlerde birbirimizin kafasına fevkalade yanlış düşünceleri sokma 
aracı olarak kullanılan bu TRT'yi hizaya getirmek ve hem millî bünyenin istemiş olduğu prog
ramlar yapmak hem de devletin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaptıklarını ve ya
pacaklarını izah etmek lazımdır. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Kim yapacak Başkan, kim yapacak? 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Söylüyoruz yapacaklara. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; PKK'nın, düşmanlarımızla işbirliği yapmak suretiyle, 
hem bölücü hareketlerde bulunduğunu hem de silah kaçakçılığı, uyuşturucu madde kaçakçılı
ğı ve bütün kanunsuz işlerin içerisinde olduğunu ve kendilerinin hayat standartlarının ne şekil
de olduğunu da, devlet, yine bu televizyondan vatandaşa izah etmelidir. Oradaki fakir fukara
nın hislerini istismar etmek ve oradaki fakir fukarayı etnik yönden kaşımak suretiyle, binlerce 
yıldan bu yana kardeş dediği bu milletin içerisinden koparmaya çalışanların, hangi 
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şartlarda yaşadıklarını, silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı ve ahlaksızlık yaptıklarını, dev
let, bu televizyondan propaganda yaparak vatandaşımıza intikal ettirmelidir. PKK, propagan
dayı, devletten çok daha güçlü yapıyor; basın-yayın olarak da, oradaki vatandaşlarımıza ulaş
mak suretiyle de yapıyor. Evet, devletin noksanlarından bir tanesi de propagandadır. 

Cumhuriyet tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hiç kimseye farklı muamele yapma
mıştır -şimdi rakamları vereceğim- bölgede hiçbir insanına, şu mezheptensin, şu ırktansın veya 
şuradansın dememiştir; ne programını bu şekilde yapmıştır ne de tatbikatını böyle uygulamış
tır. Devlet, kendi imkânlarını, millî bir mesele olarak ortaya konulmuş olan bütçesini, yine Mec
lisin huzuruna getirmek suretiyle, o günkü şartlarda nereye ne yapılması gerektiğini, planını, 
programını yapmıştır; ama propaganda malzemesi yapılan o silahı da elden almak lazımdır. 
Güneydoğuda ekonomik yoksulluktan dolayı PKK güç kazanıyor, güneydoğuya hizmet götü
rülmediği için bölücülük var diyenlere, biraz sonra rakamları söyledikten sonra, elimizi vicda
nımıza koymamız gerekecek. T 

Değerli milletvekilleri, hizmet götürülmemesi, yatırımların yapılmaması, bayrağa karşı isyan 
ve devlete ihanet için bir gerekçe demek değildir. Hizmet istemenin yolları vardır, aracılar var
dır, araçlar vardır. Çankırı'daki, Kastamonu'daki Afyon'daki Eskişehir'deki, Artvin'deki, Gü
müşhane'deki, Bayburt'taki, bütün bu vilayetlerdeki vatandaşlara ne diyeceğiz? 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Rize'yi de say. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Herkes hakkını istiyor; işte bizim aracılığımızla istiyor. Be

nim de vilayetimde işsiz binlerce vatandaş sokaklarda; daha bugüne kadar kimseye herhangi 
bir iş imkânını da veremedik; ama, günü gelince verilecektir. Vatandaşa, sabret diyoruz, sabre-
ediyor; devletine ihanet etme noktasına geldiği takdirde, tabiî ki karşısındayız. 

tşte, ekonomik yönden geri kalmıştır gerekçesiyle orada bölücülük vardır diyenler, yanlış 
düşünüyorlar; ama, kalkınmayı sağlamamız lazım, karşıdaki düşmanın elinden bu propagan
da silahını almamız lazım. Tabiî, bölgeyi kalkındırırsak ve bölgede yaşayan vatandaşı iş sahibi 
yapar, aş sahibi yapar, mülk sahibi yaparsak, o vatandaş, kendi işini ve mülkünü korumak 
suretiyle asayişe daha çok yardımcı olma noktasına gelecektir. 

Şimdi ne olmuştur : Geçmiş yılların hatalı uygulamaları -girmek istemiyorum o konulara-
sonucu, binlerce masum vatandaşımızın evladı, önce, üç beş kuruş verilmek suretiyle PKK'nın 
kucağına götürülmüştür; evet, parayla kandırılarak götürülmüştür ve eline silah verildikten sonra 
da, maalesef artık Türkiye'ye dönüşü önlenmiştir değerli milletvekilleri. 

O itibarla, bölgenin ekonomik yönden kalkınması bizim de arzumuzdur. Demokrasi ola
cak, insan hakları olacak, kalkınma olacak, fakat terör olmayacak diyoruz; biz de Doğru Yol 
Partisi Grubu olarak, bunların yanındayız. Zaten, Grup olarak, hükümetin programını tasvip 
etmişiz; Hükümeti oluşturan iki parti arasında daha önce yapılmış olan protokolü tasvip etmi
şiz ve bugün de, gerek güvenlik kuvvetlerimizin, gerek Hükümetin, bölücü terör örgütüyle İs
tanbul'dan Hakkâri'ye kadar yapmış olduğu mücadeleyi takdirle karşılıyoruz; bundan sonraki 
çalışmalarına da, Doğru Yol Partisi Grubu olarak, aynı desteği içtenlikle vereceğimizi tekrarlı
yoruz ve kendilerine başarılar diliyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin geleceği parlaktır. Ad
riyatik'ten Çin Denizine kadar açılan ufukta gerçekleşecek olan global güçlerden bir tanesi de 
Müslüman Türk varlığıdır ve gerek jeopolitik gerek askerî ve stratejik açıdan en büyük po-
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tansiyelimiz, coğrafyamız ve nüfusumuzdur. Ayrı devletler de olsa, 10'a yakın Müslüman Türk 
devletinin ortaya çıkması, dinî ve millî yönden bu devletlerle olan manevî bağlarımız, gelecek
te, devletimize büyük imkânlar getirecektir. Gelişen ve değişen dünya konjonktüründe, bu po
tansiyel, dost ve düşman birçok devleti kıskandırmış, iştahını kabartmış ve günümüzde yaşadı
ğımız hain planların uygulanmaya konulmasına zemin hazırlamıştır. Devletimiz, bu oyuna gel
meden, önce kendi içimizde millî birlik ve bütünlüğümüzü temin ederek kalkınmayı sağlaya
cak, diğer yandan, dört tarafımızdan kıskaca alınmamız için yapılan planlan ve çemberi kıra
caktır. 

Osmanlının son dönemlerinde, milliyetçilik perdesi altında -asıl amaçlarının petrol ve ye
raltı kaynaklarını kullanmak olduğunu gördüğümüz Arap milletini bölerek 20 devlet haline 
getirenler ve güney sınırlarımızı da İstiklal Savaşından sonra cetvelle çizenler, bugün de ona 
benzer planlarını yeniden sahneye koymuşlardır. Osmanlı Padişahı İkinci Abdülhamit, bu oyuna 
gelmemiş, Yahudinin ve Ermeninin bu hainane planlarını tatbik ettirmemiştir. İstiklal Sava
şında ise, Ermenilerle işbirliği yapmak için Kürtçülüğü harekete geçirmek isteyenlere de Saidi 
Nursî Hazretleri karşı çıkmıştır. 

Bediüzzaman şöyle demiştir. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Mezarı nerede? 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — "Bizim düşmanımız, cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düş

mana karşı, sanat, marifet, ittifak silahlarıyla cihat edeceğiz." 
Değerli milletvekilleri, tarihçi Arnold Toynbee şöyle diyor : "İngilizler, Musul'a göz koy

dukları andan itibaren Kürtleri isyana teşvike koyulmuşlardır. Nedeni de, İngilizlerin, Kürtleri 
sevmelerinden değil, Türk Hükümetine karşı kışkırtıcı bir üs olarak kullanmak istemelerin-
dendir." 

Mister Hohler ise, "Kürtlerin ve Ermenilerin diğer meseleleri beni ilgilendirmez. Bizim 
Kürt meselesine verdiğimiz ehemmiyet, Mezopotamya'daki yeraltı kaynakları içindir" diyor. 

Ortadoğu'da petrol, medenî bir araç olmaktan çıkmış, emperyalist düşüncenin bir kara 
lekesi haline gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, 1930'lu yıllarda basılan Ermeni Husaper Gazetesi ne yazıyor : "Kürt
lerle teşriki mesai ettiğimizden dolayı bizi tenkit edenler bilmelidirler ki, Kürtlere teveccüh gös
termek, Ermeni davasına hizmet etmektir. Kürtçülük hareketinden uzak durmak, ermeni da
vasına hizmet etmemek demektir." 

İşte, 1930'lu yıllarda Ermeni Kürtçülüğü olayı ne ise, 1992 yılında da ASALA denen Er
meni örgütü ile PKK'nın yan yana gelmesi olayı aynı şeydir, iki olay arasında hiçbir fark yok
tur; tarih tekerrür ediyor, değişen bir şey yoktur. ~ 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ilk Ermeni- Kürt işbirliği, 1927 yılında Hoybun Hare
ketiyle başlamıştır, İngiliz ve Rusların teşvikiyle de oluşmuştur. 

1939 yılında, Ermeni Taşnak Cemiyeti ile Kaspar İpekyan ismindeki Ermeninin başkanlı
ğında -Kürtçü Ermeni Cemiyeti Şam'da kurulmuştur. 

1969 yılında da, Ermeni Davasını Müdafaa Komitesi ile Almanya'daki Kürtçü örgütler iş
birliği yapmak suretiyle, yurt dışında görev yapan birçok diplomatımızın öldürülmesine bera
berce sebep olmuşlardır. 

Güneydoğu'da bugün kendi halkını öldüren, çoluk çocuk demeden katliam yapan bu bö
lücü örgüt mensuplarının da, Ermeni terör örgütü ASALA ile işbirliği yaptığını herkes bil
mektedir. 
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Karabağ'da Azerîlere karşı Ermenilerin yanında savaşan PKK'nın kimin yanında olduğu
nu gözler önüne sermek, millî bir görevdir. Bu caniler, 1974 yılında çıkarılan 1803 sayılı Af 
Kanunundan yararlanarak profesyonel terör örgütünü kurmuşlardır değerli milletvekilleri. Bugün 
de, Dev-SoPu taşeron olarak kullanarak, büyük şehirlerde, Kuzey Irak'taki otorite boşluğun
dan yararlanmak suretiyle de güneydoğu illerimizde bölücü faaliyetlerini devam ettirmektedirler. 

Değerli milletvekilleri, önce Meclisten başlayarak, bütün kurum ve kuruluşlarımızın ve 
bütün vatandaşlarımızın, bu fitneye karşı bölücü harekete karşı, bu vatan haini, din düşmanı, 
Ermeni uşağı olanlara karşı yekvücut cepheleşme zamanı gelmiştir. Dinî eğitime, millî eğitime, 
ortak değerlere yer vererek, TRT ve basın aracılığıyla gerekli hizmet götürülerek yaralar sarıl
malı, millî varlığımız, millî bütünlüğümüz yeniden sağlanmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin, geçmişte oldu
ğu gibi, bugün de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine bugünkü imkânsızlıklara rağmen 
verdiği önemin ve 1992 yılı bütçemizde, 60 trilyon liralık dış borçların faizini ödeyecek olma
mıza rağmen, güneydoğumuzda ve doğumuzdaki illerimize -fark gözetmeksizin- birçok ilimiz
den çok daha farklı muamele yaptığının örneklerini vermek istiyorum. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerine ait olup, ödeneği il bazında tahsis edilen projeler 
için, 1991 yılında 559 adet projeye 2 trilyon lira tahsis edilmiş iken, 1992 yılında 624 projeye 
4,3 trilyon lira tahsis edilmiştir. 1992 programına yeni proje alınması, kaynak yetersizliği nede
niyle bütün Türkiye'de kısıtlanmış iken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri için, toplam 
proje tutarı yaklaşık 1,3 trilyon lira olan 121 adet yeni proje programa alınmış ve 1992 yılı öde
neği olarak da 519 milyar lira ayrılmıştır. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Gerçekleşen ne kadar? 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Rakam veriyorum beyefendi. 
BAŞKAN—Sayın Köse, devam edin siz. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sayın Yılmaz'in ifadelerine cevap vermek istiyorum; vekâ

leten dinleyip kendilerine söylersiniz. 
Diğer taraftan GAP master planıyla uyum halinde olmak üzere, Elazığ, Tunceli, Bingöl, 

Muş, Malatya, Van, Bitlis ve Hakkâri illerinden oluşan alt bölge için, yatırım ve insangücü 
planlaması çalışmaları başlatılmıştır. 

Sayın Cem'in, kendi İktidarını demin tenkit etme noktasına geldiği, yeni projeler üretme
ye çalıştığı konuşmasına da cevap olsun diye söylüyorum; burası Amerika değil, burası Türki
ye Cumhuriyeti Devletidir; burada, ne Tennessee vadisini, ne de İtalya'nın güneyini aramaya 
lüzum vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imkânları bellidir, millî bütçemiz bellidir, millî 
varlığımız bellidir. Bu bütçeden pay almak için, ne güvenliği gerekçe gösterebiliriz ne de anar
şiyi gerekçe gösterebiliriz. 60 milyon insan kardeş olduğuna göre, en acil ihtiyaç sahibinden 
başlamak suretiyle, diğer taraflara da bu millî bütçeden adaletli bir tevziat istiyoruz, Hüküme
tin de bu tevziatı yaptığına inanıyoruz ve önümüzde de bunun belgeleri var; işte, belgeler bun
lardır. 

1992 yılı yatırımları teşvik mevzuatında, büyük bir kısmı, kalkınmada birinci derecede ön
celikli yöreler kapsamında bulunan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine, diğer yöreler
den daha avantajlı imkânlar getirilmiştir. Çıkardığımız kanunları, yönergeleri, belgeleri oku
yun, ondan sonra burada konuşun Sayın ANAP mensupları. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bakın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, 
yani kalkınmada birinci derecede ve ikinci derecede öncelikli illerde yatırım yapanlara devlet 
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ne fedakârlık yapmış : Nerede yatırım yapacak; Hakkâri'de, Elazığ'da, Erzurum'da veya Şır-
nak'da. Diyor ki; "Kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde, proje yatırımlarına maki
ne bedelinin yüzde 40'ını, azamî oniki aylık işletme ihtiyaçları dikkate alınarak, fonsuz olarak 
hammadde ithal imkânı sağlanmıştır. Kalkınmada ikinci derecede öncelikli yörelerde ise, 50 
milyara kadar yatırım yapanlara ilk işletme yılında, 100 milyara kadar yatırım yapanlara iki 
yılda, 100 milyarın üzerinde yatırım yapanlara üç yılda, komple yeni tarımsal sanayi yatırımla
rı yapanlara üç yılda yapacakları elektrik tüketiminin yüzde 30'u, SSK primleri işveren hissesi
nin yüzde 50'si, Zorunlu Tasarruf ve Konut Edindirme Fonları işveren payının tamamı Yatı
rımları Teşvik Fonundan karşılanır." Buyurun, devlet, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yatı
rım yapacak olan müteşebbise, harcamış olduğu parasının yüzde 60'a varan kısmını iade edi
yor; ama; ANAP, Hükümetlerinin yaptığı yanlış uygulamalar gibi, değil; bu toplumun içeri
sinde "ben Sabancı olacağım" demek suretiyle, 22 yaşında, daha bıyığı terlememiş kişiler ola
rak askerden dönüp -Tempo Mecmuasının üç sayısında arka arkaya çıkan- bugün 230 tanesi 
kapalı olan, gerek 1980 yılından önceki hayalî fabrikaları gerekse dört duvar halindeki briket 
duvarları yapmak suretiyle, "işte benim sanayi tesisim" diyerek, devleti kandırıp, milletin ver
gi olarak verdiği paralan cebe indirme olayı gibi, değil; devletin o teşvikleri, ciddî, memleket-
sever, o bölgenin vatandaşına hizmet edecek ve devletten aldığını çalmadan çırpmadan, kimse
nin hakkına tecavüz etmeden kullanarak o işletmeleri ortaya çıkaracak müteşebbislere verme
sini istiyoruz; evet, DYP Grubu olarak istediğimiz budur. Teşviklerin, onu çarçur edecek, hır
sızlık ve yanlış yapacaklara değil;-orada bunun nemalarını alacağımız ve o insanların istifade 
edeceği yatırımları yapacak ve o bölgeyi seven insanlarımıza verilmesini istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Köse, beş dakikanız var; lütfen... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bağlayacağım Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki önemli 

projelerden birkaç tanesini saymak istiyorum : Diyarbakır-Siverek-Şanlıurfa karayolu için 22 
milyar; Çukurca ayrımı-Uludere yolu için 20 milyar; Adıyaman-Yeşilyurt-Maİatya yolu için 12,5 
milyar; Midyat-Cizre yolu için 12 milyar harcanacak; ayrıca, baraj gölü altında kalan yerlerin 
yol durumlarındaki değişiklik dolayısıyla, Kâhta-Siverek yolu yerine, Kâhta Narince-Gerger 
yolu için yine aynı şekilde istimlakler yapılacak ve paraları ödenecektir. Ayrıca, Gaziantep-
Şanlıurfa arası otoyol yapımı da etüt proje olarak programa alınmıştır. 

GAP kapsamındaki projeler için 2,2 trilyon tutarındaki ödeneğe, Atatürk Barajıyla ilgili 
kamulaştırma için ayrılan 300 milyar ile GAP İdaresi tarafından çeşitli projelere harcanmak 
için de 148 milyar lira daha ilave edilmiştir. 

Aşağı Fırat Birince Merhale Projesi için 1 trilyon 317 milyar GAP kapsamındaki Kralkızı, 
Dicle ve Batman Birinci Merhale Projeleri için yüzde 282 artırılarak 310 milyar ve diğer taraf
tan Güneydoğu Anadolu'da devam eden projelerin tutarı olan 1 trilyon 520 milyar lira, Türki
ye Elektrik Kurumunun yapacağı yatırımlar olup, 1992 yılında 500 milyar liralık ödenek, ile
tim, dağıtım ve trafolar için ayrılmıştır. • 

Doğu ve Güneydoğu illerinden Elazığ, Gaziantep ve Malatya'da 300, 400 ve 600 yataklı 
üniversite ve devlet hastaneleri yapılmaktadır; bunlar için de ne kadar para gideceğini herkes 
tahmin etmektedir. Gaziantep'te 400 yataklı üniversite hastanesi, Malatya'da 600 yataklı ve Şan
lıurfa'da da 500 yataklı devlet hastanesi yapılmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi yapılıyor ve bunun 
için 7,5 milyar lira ayrılmış; Şanlıurfa, Elazığ, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta içme suyu amaçlı 
barajlar süratle tamamlanmak için programa alınmış ve bunlar için de 55 milyar lira ayrılmıştır. 
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ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - İnanma sen ismail. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Zabıtlara geçmesi için söylüyorum Sayın Başkan; yani, böl

genin ekonomik yönden kalkınması için, o vatandaşın refaha kavuşması için yapılanları söylü
yorum. Sizin yanlış konuşmalarınızı zabıtlara geçmesi bakımından cevaplandırıyorum; beni 
mecbur bıraktığınız için... 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri... 
ÜLKÜ GÜNEY (Başburt) —• Teorik konuşuyorsun. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bakın, rakamlar var, teorik değil. 
BAŞKAN — Sayın Köse, siz devam edin. 
İSMAlL KÖSE (Devamla) — Bütçede verilmiş parası var, uygulamaya geçmiş, ihalelerin 

bir kısmı yapılmış, bir kısmı da yapılmaktadır. 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Şimdiye kadar kaç para ödendi? 
İSMAtL KÖSE (Devamla) — Şanlıurfa'daki orgazine sanayi bölgesinin temeli atılmış olup 

doğu ve güneydoğu illerinden Malatya ve Mardin organize sanayi bölgelerinin 1992 yılında ta
mamlanması öngörülmüştür. Şanlıurfa'daki organize sanayi bölgesinde bir yıl içerisinde, en 
fazla iki yıl içerisinde, 40 tane fabrika faaliyete geçecektir. 

1992 yılında programa giren ve doğu ve güneydoğudaki illerimizde yer alan yeni yatırım
ların bir kısmı da şunlardır : Muş-Bingöl Kırsal Kalkınma Projesi, Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu Bölgesi Havza Geliştirme Projesi, Güneydoğu Anadolu Su Havzası iyileştirme Projesi, 
Şanlıurfa Arazi Kullanım Planlaması, İğdır Tarım Reformu, Güneydoğu Anadolu Maden Etütleri 
Projesi, Doğu Anadolu Tersiyer Havzaları Stronsiyum Etütleri Projesi, Erzurum-Ilıca-Pasinler 
Jeotermal Enerji Etütleri Projesi; Bitlis, Hizan, Tatvan, Şanlıurfa, Siverek Mezbaha yapımla
rı, Malatya-Darende mandıra yapımı, Mardin şeker fabrikası. Bunlar 1992 yılında programa 
alınmış olup, daha sayamayacağım kadar çok yatırımlar mevcuttur, 

EYÜP CENAP GÜLPINAR (Şanlıurfa) — Hayal, hayal! 
İSMAtL KÖSE (Devamla) — Hayalle kimlerin uğraştığını, hayalî ihracatları kimlerin yap

tığını, hayalî fabrikalar için kimlerin trilyonlar verdiğini, Yüce Meclisin burada bulunan de
ğerli üyeleri de, bütün vatandaşlarımız da bilmektedir. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sen de inanmıyorsun ismail. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Hayalle uğraşmadık, realiteleri söyledik ve İktidar partisi 

mensubu bir milletvekili olmama rağmen çarelerini de söyledim. İsterdim ki, sekiz yıldır geri
de bırakmış olduğunuz gözyaşı, kan ve ekonomik sıkıntıdan fevkalade rahatsız olan ülkemiz
de, bu boyutlara varan meseleler hakkında hatalarınızı kabul edip, o hatalarınızdan dolayı; 
ne yapalım, biz beceremedik, bu emaneti milletimiz size verdi, sizin yanınızdayız, ama şu ted
birlerde noksanlık vardır diyebilesiniz; onu deme cesaretini de gösteremediniz. 

Türkiye, medenî bir olay yaşıyor... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) - Nedir o? 
ÎSMAÎL KÖSE (Devamla) — Kırk yıl birbirine düşmanca hareket eden, birbirine düş

manlık besleyen, siyasî düşünce noktasında düşmanlık noktasına getirilen iki siyasî parti, Ko
alisyon Hükümeti kurmuş... 
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MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Menfaatlarınız birleşti... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Düşmanlıklar dostluğa dönüşmüş... Evet, Doğru Yol Parti

si ile Sosyaldemokrat Halkçı Partinin kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, me
denî olmayanlar, kıskanıyorlar, hazmedemiyorlar. [ANAP sıralarından VBravo İsmail" sesle
ri, alkışlar (!)] Medenî olmayanlar, bu medenî olayı hazmedemiyorlar. 

O itibarla, bu medenî hareketin, bu iki farklı siyasî düşüncenin ortaya çıkarmış olduğu 
Koalisyon, memleket meselelerini çok iyi bir şekilde değerlendirmek suretiyle, bu meselelerin 
çoğunda mutabıktır; özellikle doğu ve güneydoğunun kalkınması, anarşinin önlenmesi, yol
suzlukların ve hırsızlıkların ortaya çıkarılması konusunda Hükümet mutabıktır. Öyleyse, bu 
Hükümet, yapmış olduğu müspet icraatlara, müsaade edin, devam etsin, zaman kısadır; do
kuz aydır... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — 500 gün doluyor... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Biz, vatandaşa söylüyoruz, size değil; "ANAP'a tanıdığın 

sekiz yıllık süreyi bize bir yıl, birbuçuk yıl tanı" diyoruz. Size sekiz yıl süre tanıdılar, sekiz 
yıl... sekiz yıl, maalesef hiçbir şey yapmayacaksın.., Sayın Kalemli, İçişleri Bakanlığı yaptın, 
90 bin kadro çıkardın, bu 90 bin kadronun kaçını kullandın? 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — O zaman, seçim yatırımı yapıyorsunuz derdin... Şimdi 
sen kullan. 

BAŞKAN — Sayın Köse, karşılıklı konuşmayın. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Genel Başkanınız, şimdi burada, demokrasiden, insan hak

larından bahsediyor. SS Kararnamelerini siz çıkarmadınız mı; sansür, sürgün kararnamelerini 
siz çıkarmadınız ma? Hükümetimiz, şimdi bunları kaldırdı. 

SIRRI SAKIK (Muş) — Neyi kaldırdı? 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — İnsan haklarından bahsedenler, insan haklarım kısıtlamış 

olmayanlar olmalıdır. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşım, artık, sözlerinizi toparlayın. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) —. "Dış politikanın iç politikayla uyum içerisinde olması lazım*' 

dediniz... 
BAŞKAN — Sayın Köse... Sayın Köse... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Ama, bu sefer sahiden bitirin. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Dış politikanın iç politikayla alakalı olduğunu beş sene içerisinde, en azından on defa, 

konuşmamda belirtmişimdir. "Davos ruhu" demek suretiyle başımıza bela ettiğiniz o Davos 
toplantıları sonucunda Kıbrıs meselesini de bu şekilde önümüze getirdiniz. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Süleyman Bey Davos'a niye gitti? 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Hani, Davos'ta yaptığınız toplantıyla oradan aldığınız ruh

la, hem Ege adaları hem Yunan ihtilafını hem de Kıbrıs meselesini halledecektiniz? İşte, maa
lesef önümüze, Kıbrıs gibi çok önemli bir mesele ve yine millî bünyemizi tahrip eden, bütün 
milletimizi üzen güneydoğu meselesi gibi bir miras bıraktınız. Mirasınız kötüdür; ama, ne ka
dar kötü miras bırakırsanız bırakın, -bizim size bıraktığımız Demokrat Parti ve Adalet Partisi 
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miraslarını, siz iyi kullanamadınız, iyi değerlendiremediniz- Doğru Yol Partisi, sizin o kötüler 
rinizi ortadan kaldıracak, ilerideki seçimlerde de inşallah tek başına iktidara gelecektir. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; PKK mezarlığını ziyaret edenlerin, binlerce vatandaşı
mızı yollara dökmek suretiyle onu, sırf doğuşundan kaynaklanan yapısından dolayı istismar 
edenlerin haklı olmadığını da bir daha tekrarlamak istiyorum. 

Şu Mecliste bulunan sizlerin evinizde barkınızda, sokağınızda rahat dolaşabilmeniz için 
vatandaşlarımızın asayişini temin etmek için, o bölgedeki vatandaşlarımızın huzur içerisinde 
yaşaması için vatanı uğrunda, canlarını kaybeden şühedayı, Grubum ve şahsım adına rahmet
le anıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümetimizin, Şırnak İlimizde meydana gelen olay
larda, gerek ölümlerin bırakmış olduğu ıstırabın bir an önce ortadan kalkmasının gerek maddî 
hasarların bir an önce telafisinin ve Şırnak'taki vatandaşımızın rahat nefes alabilmesinin şart
larını bir an önce yerine getirmesini temenni ediyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köse. 
Söz sırası, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Oğuzhan Asiltürk'te. 
Buyurun efendim. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Muhterem Başkan, değerli 

milletvekilleri; Şırnak'ta meydana gelen müessif olaylar münasebetiylehuzurlarınıza çıkmış bu
lunuyorum. Grubumuzun görüşlerini arz etmeden önce, değerli milletvekillerini, şahsım ve Refah 
Partisi Grubu adına, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Bu olaylar hakkında, gerek Yüce Meclisin gerekse kamuoyunun, şu anda yeterli bilgisi 
yoktur; Ne olayların oluşu ne devamı ne de kapsamı hakkında net ve kesin bilgilere sahip deği
liz; Ancak, görevli bazı arkadaşlarımızın, bu arada Sayın Bakanın bazı beyanları üzerine, olayı 
değerlendirmek zarureti hâsıl oluyor. Benden Önce konuşan diğer grup sözcülerinin de ifade 
ettiği gibi, olay, şu anda tam manasıyla aydınlığa kavuşmuş değildir. Mevcut bilgilerle olayı 
bir ölçüde değerlendirmekten başka elimizde bir imkân yoktur. 

Bu olayı değerlendirmeden önce şunu belirteyim; Dünyada, bu olayların da içinde bulun
duğu, öyle bir senaryo hazırlanmış, öyle bir tatbikat yapılıyor ki, bunlara biriki cümleyle de
ğinmeden geçmek imkânı yok. Bunlardan biri şu : 24 Ocak 1990 tarihli Financial Times Gaze
tesinde bir yazı çıkıyor ve bundan iki yıl evvel, 1990'da, bu hadiselerin daha bu boyutlara ulaş
madığı dönemlerde bir harita yayınlanıyor. Bu haritada, Türkiye'nin doğu ve güneydoğu böl
gelerinin bir kısmı, Türkiye'nin dışında bir başka devletin sınırlan içerisinde, yeni bir oluşum 
olarak gösteriliyor. Bu senaryoyu basında ifade edenler ve oradan alıntı yapan bir gazeteci bu 
konuyu 24 Ocak 1990 ve 27 Ağustos 1992 tarihli bir gazetede yazarken, Sayın Demirelle de 
röportaj yaptığını, bu makaleyi sorduğunu, bunu sorması üzerine Demirel'in cevabının, "Ma
kaleyi yazan Edward Mortimer'i tanırım, dostumdur" dediğini, çok iyi bir gazeteci olduğunu 
söyledğini ifade ediyor ve Sayın Demirel'in ağzından, "Bu adamın böyle bir makale yazması 
ilginçtir, kendisi senaryo yazdığını söylüyor. Boşuna yazmıyor bunları, birtakım fısıltılar, fısıl
dayanlar var mutlaka. Demek ki böyle planlar yapılıyoyr" diyerek dikkat'etmek lazım geldiği
ni de yazıyor. Aynı Sayın Demirel şimdi iktidarda ve biz bu ikazları uzun süredir, en az on aya 
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yakın süredir yapıyoruz, görüyoruz ki, hiçbir şekilde dikkat nazarına almıyor. Nasıl oluyor 
anlamıyorum? Muhalefetteyken bazı siyasiler, bazı parti idarecileri millî menfaatlara uygun 
sözler söylüyorlar ve hakikaten iyi değerlendirmeler yapıyorlar; ancak, ondan sonra bu muha
lefet dönemi bitip de iktidar ortağı veya iktidar olduklarında bu söylenen sözlerin tamamı unu
tuluyor ve sanki bunlar hiç yokmuş, bu değerlendirmeleri bu arkadaşlarımız yapmamış gibi 
bir tavır takmıyorlar. 

İkinci bir husus: Yine, 2 Şubat 1991 tarihindeki bir gazetede, gazeteci arkadaşımızın "İki 
Yarbay" başlıklı bir değerlendirmesi çıkıyor. O dönemde, Kuveyt'in işgaliyle ilgili olarak, Ame
rika Birleşik Devletleri ve diğer müttefikleri bir operasyon yapıyorlar ve bununla ilgili olarak 
da iki Amerikalı yarbay bir gazeteci arkadaşımıza bazı değerlendirmelerde bulunuyorlar. De
ğerlendirmenin yapıldığı yer, Riyad'da Amerikan kuvvetlerinin merkezi. Teferruatına inmeden. 
ifade edeyim; diyorlar ki "yakında Türkiye'nin güneydoğusunda, Irak'ın kuzeyinde belki İran'ın 
da bir parçasını alacak ayrı bir devlet kurulacak." Gazeteci arkadaşımız, "Bunu Türkiye ka
bullenir mi? Bunu, Türkiye'nin kabul etmesi mümkün değil" deyince, Amerikalı yarbayın ce
vabı; "o zaman çarpışacaksınız" oluyor. Yine, "Türkiye'nin düzenli ordusu, silahları, topları, 
zırhlıları, tankları, uçakları, füzeleri var; böyle büyük bir güce nasıl karşı koyarlar? Hem, ge
rek İran, gerek Suriye; Irak'ın toprak bütünlüğü için karşı tavır koymuş bulunuyorlar. Bunla
rın da bölgede ayrı bir devlet kurulmasına göz yumacaklarına nasıl ihtimal veriyorsunuz soru
suna Amerikalı yarbayın verdiği yanıt düşündürücüdür" diyor gazeteci arkadaşımız. Şimdi, 
Amerikalının kendisine söylediklerini ifade ediyorum : "Irak'ın kuzeyindeki teröristlerin de 
yakında çok silahlan olacak. Saddam'ın bıraktığı silahlar onlara kalıyor. Belki Türkiye 'den, 
sizinkilerden bile ileri silahları olacak; uçakları, tankları, füzeleri, zırhlıları, helikopterleri, ha
valimanları vesaire..." Şimdi bunların tamamına ulaşılmadı; ama, büyük çoğunluğuna'ulaşıl
dığı görülüyor. Bu konuşmanın geçtiği oda, bir otelin 11 inci katında Körfez'deki ABD kuv
vetlerinin ordu sözcüsünün merkezi. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar, bir planın Türkiye üzerinde uygulanmakta olduğunu her
kese gösteriyor. Buraya çıkan DYP'li, SHP'li ve ANAP'İı sayın sözcüler bu gerçeklere kendi 
üslupları içerisinde temas ettiler. Türkiye üzerinde bir plan yapılıyor; ama, bu planı kimler ya
pıyor? Bu planı Türkiye'nin -değerli sözcülerin burada, isimlerini vermeden söyledikleri gibi-
dostu görünen Ülkeler yapıyor. Nedense, bu komşu ülkeler zikredilirken, gayet kolaylıkla "Irak" 
kelimesi de kullanılıyor, "Suriye" kelimesi de kullanılıyor, "İran" kelimesi de kullanılıyor. Onun 
dışında, bu planın dış güçlerin desteğiyle yürütüldüğü ifade edilirken, bu planın asıl itici gücü
nü teşkil eden güçlerin adları kullanılmıyor. Kullanılmıyor; ama, bunlar gerçekte bilinmiyor-
da, değil. Bunu bu Yüce Meclis de biliyor, kamuoyu da biliyor ve bunu dış basın da her zaman 
ifade ediyor. Bu planın birinci derecede uygulayıcısı-belki arkadaşlarımızın hepsi değil; ama 
bir kısmı üzülerek dinleyecekler ki- Amerika Birleşik Devletleridir. (RP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Bunu söylemeden, bu planı uygulayanların kimlerin olduğunu bilmeden nasıl 
tedbir alacağız? Şu anda burada yapmak istediğimiz şey; Millet Meclisini teşkil eden vatanse
ver, milletini seven, millî değerlere ve ahlakî değerlere saygılı şu toplulukla birlikte bazı tedbir
leri alabilmektir. Bu arzuyla bunları ifade ediyorum; ama, ne yazık ki, basmada intikal ettiği 
gibi, Çekiç Güç'ün bölgede anarşistlere silah ve yiyecek yardımı da yaptığı bilinirken, bu Çekiç 
Güç'ün bölgedeki görev süresinin uzanılmasını -değerli Hükümetimizin şu anda burada iki üyesi 
var- bu Hükümet de kabul ediyor, arzu ediyor, Meclise getiriyor, çıkarmak için çalışıyor, Bun
dan önce de böyle geldi. Peki siz; vatanınızı bölmeye çalışan insanlar bir yerde bu çalışmaları 
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yaparken, bu teröristlere yardımcı olurken; siz, onlara bu yardımı yapan güçleri nasıl oluyor 
da vatanınızda muhafaza ediyorsunuz, vatanınızda kalmasını sağlıyorsunuz, onların görev sü
resinin uzatılmasına çalışıyorsunuz? Bu, birbirine tamamen zıt iki şeydir. Memleketinizi sevdi
ğinizi biliyorum. Şu çatının altındaki herkes, en az benim kadar, bizim kadar bu memleketi 
seven insanlar; ama, ortada bir realite var; bir Çekiç Güç gelmiş, bu memleketi parçalamak 
için çırpınan bölücü eşkiya topluluğuna yardım ediyor, ondan sonra siz de bu bölücü gücün 
istediği şeyi yapmak için burada karar alıyorsunuz. Bu iki şey bir arada olmaz. 

Burada, hemen her konuşmamda belirttiğim gibi, bir hususu daha belirteyim : Bölgede 
yaşayan insanlar ayrıdır; bölgede yaşayan insanlar inançlarına bağlı, Müslüman kardeşlerimizdir. 
Bölgede yaşayan insanlar bu eşkiyanın taraftarı da değillerdir; onu ayırmak lazım; ama, böl
gede, gözünü kırpmadan, devletin görevlisi olsun olmasın ayırt etmeden, bir köye giderek ço-
luğuyla çocuğuyla insanları öldüren bir de eşkiya çetesi var. İşte bu Çekiç Güç, bölgedeki inançlı 
insanlara yardım etmek için değil, bu eşkıya çetesini beslemek için orada bulunuyor. Dış güçle
rin yaptığı belli, onların istedikleri, kendi açılarından millî menfaatlarına uygun; ama bu Mec
liste Çekiç Güç'ün orada bulunması için oy verenler bilsinler ki, bu vebale iştirak etmiş olur
lar; bu vebale iştirak etmenin de, elbette, ağır bir sorumluluk olduğunu gözden kaçırmamız 
mümkün değildir. 

Bölgede olaylar oldu, bölgedeki olayları bilmediğimizi ifade ettim; ama, niçin bilmediği
mizi de ifade edeyim: Bölgedeki görgü tanıkları olayların meydana geldiği 21 Ağustos akşamı 
20.30,civarında birtakım silah seslerinin duyulduğunu ifade ettiler ve bu, sabaha kadar devam 
etti. Bu tarihi Sayın Bakanımız ise 18 Ağustos akşamı diye düzeltiyor. Ondan sonra da, yoğun 
ateş şeklinde devam eden bu olaylar neticesinde takdim edilen şey şu: önce iki bin civarında 
sonra bin veya binbeşyüz civarında terörist geldi, Şırnak'a girdi, evlerden karşılıklı çatışma var" 
Bir an için bu takdimin aksini iddia etmek mümkün değil. Bu çatışma bir noktaya geldi, on
dan sonra Bölge Valisinin televizyondaki beyanına göre -Ki, bu beyanı sanıyorum dikkatle 
dinlediniz- emniyet ve asayiş güçleri, "ihtiyaç için herkes kapısının önüne çıksın, bu ihtiyaçla
rını her türlü zorluğa rağmen karşılayacağız; yaralı olan vardır, belki ölü vardır" diye anons 
yapıyyorlar, tabiî takdim böyle; ancak, anonsta "çıkmayanlar PKK ile ortak, PKK ile müşte
rek hareket ediyor kabul edilecek" ilavesi de söylenmedi. Bunun üzerine millet ister istemez 
dışarıya çıktı; korkarak da çıktı, ihtiyacı olduğundan dolayı da çıktı. Sonra ne oldu?.. Bölge 
Valisi "Bu kadar çatışmaya iştirak ettim; ama hayatımda görmediğim ölçüde korkunç bir yay
lım ateşiyle karşılaştım, korkunçtu" diyordu. Ateş Nereden başladı, kim başlattı Nasıl başla
dı?. Güvenlik kuvvetleri anons yaparken, ortada dolaşırken, bu kuvvetler, bu yaylım ateşini 
yapanlar neredeydi, bu güvenlik kuvvetlerine niye bir şey yapmadılar?.. (DYP sıralarından "Ne 
yapacaklardı ki?" sesleri) Çekip vururlar... Ne yapacaklardı... Hiçbir şey yok. Halk çıktıktan 
sonra bu yaylım ateşi başlamış ve nereden başladığı da belli değil. Bunun üzerine halk tekrar 
evlerine girmiş, sonra ateş devam etmiş, bir saat olsa insan bir şey söyler, bir kulp bulur; iki 
saat olsa insan bir şey söyler, bir izah yolu bulur; ama, günlerce bu çatışma devam ediyor. Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin ordusu yok mu, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde emniyet ve asayiş güç
leri yok mu; 30 bin kişinin yaşadığı Şırnak'ta oluyor bütün bunlar. Etrafını tamamen çevirirsi
niz, bir tek insan dışarıya çıkamaz. Ne oldu sonra bu insanlar, buhar mı oldular; nereye gitti
ler, bu silahlar nereye gitti? Karşılıklı çatışmaysa, ölüler nereye gitti?.. Bunu, kimseyi tatmin 
etmeyen, edemeyen bazı izahlarla geçiştirmek mümkün değildir arkadaşlar. Hadiselerin deri
nine inmek lazım. 
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Eğer, bir yerde, böyle, çatışma oluyor ve oralarda halen emniyet kuvvetlerinin çağrısıyla 
evinin önüne çıkan insanların ihtiyacına mani olacak kadar terörist varsa ve onlar, bunu önle
yecek kadar büyük bir silah gücüyle bu şekilde bir çatışmaya girmişlerse, bunlar bu evlerin 
içine girip yok olmadılar ki!.. Hadi, evden eve sığınak var diyelim; bir evin altından öbür eve 
geçtiniz, ondan da öbürüne geçtiniz; ama, yirmi kilometre öteden dağa çıkamazsınız ya... Ne 
oldu bu insanlar? Dunların etrafı çevrilir ve evler tek tek aranır. Evler aranırken yatağın, yastı
ğın içerisindeki şeyleri tek tek arayan uzmanlar, oradaki birtakım sığmakları bulamayacakları
nı mı söyleyecekler?. Bunu, bu Meclisin kürsüsünden söylemek imkânı var mı? Bu uzmanlar, 
saklanan bütün bu şeyler; iğnenin deliğinden çıkarıyorlar ama, "sığınaklar varmış, bu silahlar 
o sığınaklara götürülmüş" deniliyor; götürüldüyse oradadır, hadi çıkarın!.. Ne oldu bunlar? 
Buhar oldu uçtu!.. İster istemez insanın aklına başka' ihtimaller geliyor ve bunlar söyleniyor 
da; bunlar gizli de değil, herkesin ağzında, söyleniyor. Bölgede yapılan değerlendirme: PKK 
geldi, orada gerek trafoyu, gerek PTT merkezini ve bu kabil yerleri sabotajla uçurdu; birkaç 
saat kaldıktan sonra -bölgedeki insanların, ifadesine göre- kaçtılar. Eğer kaçmadılarsa, avan
taj Hükümetin lehinedir; kaçmadı, sıkıştırdılar; hadi bulun getirin!.. Yani, bir memlekette bir
kaç gün çatışma sürecek, bu memleketin ne ordusu var, ne silahlı gücü var, ne emniyet, asayiş 
teşkilatı var, ne jandarması var; onlar burada oturacak, onlar da orada bunları yapacaklar; 
bunu saracak, buradaki tedbirleri alacak, bunları yakalayacak bir gücü yok, öyle mi?!. Benim 
inandığım, bu memleketin ordusu da bunun yapar, jandarması da bunu yapar, silahlı kuvvet
leri de bunu yapar; bu güçtedir. Niye yapılmıyoyr? Bu İktidarla bu yapılamıyor da onun için. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Allah allah!.. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Öyle; eğer değilse yapın; hazır işte, önünüzde; işte 
İktidar, işte hadise, işte sizin güçleriniz; hadi yapın. Elinizi tutan mı var, size mâni olan mı 
var, yapıyorsunuz da "yapmayın" diyen mi var, yabancı müdahalesi mi var? Yapın işte!.. Ha
yır, yapılmıyor. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Bakın, bur kupürde "Şırnak'ta istihbarat rezaleti" deniliyor. Bu İktidar, eğer, iktidar olu
şunun birinci, ikinci ayında bu hadiseler olsaydı, kimsenin bu kadar şiddetle tenkit etme hakkı 
olmazdı; ama, bir yıla yaklaşıyor, dokuz ay bitti, onuncu ayın içerisindeyiz. Bu iktidar, daha 
bir istihbaratı da kuramazsa, isterseniz siz "ne yapalım* bundan daha iyisi yapılmaz" diyerek 
bir teslimiyet gösterin; ama, ben inanıyorum ki, bu memlekette, şu Mecliste bunu kimse kabul 
etmez. Bunun önlenmesi mümkündür. 

Şırnak'a üç tane giriş yolu var, bu üç yolu kestiğiniz zaman, İktidarın şikâyet ettiği, to
puyla, tankıyla kimse giremez; dağlardan mağaralardan girer; ama, ağır silahlarla giremezler. 
Binlerce kişinin girdiği söyleniyor; bu binlerce kişi girerken niye kimse, görmüyor canım? 

Sonra, Şırnak, olayın ilk cereyan ettiği yer değil, bundan önce de olay cereyan etti Şır
nak'ta; nevruz hadiseleri yaşandı. Orada bir tugay var. Tugay büyüklüğünde bir güç 30 bin 
kişilik bir yerleşim yerinde bulunuyor; ama, ondan sonra herkes elini kolunu sallayarak buraya 
giriyor... Bunu nasıl kabul edeceğiz arkadaşlar? Ondan sonra, hemen dönüp, elbette Hükü
metten hesap soracağız. Kim bunu önleyecek? Muhalefet olarak bu tedbirleri alıp bu insanla
rın buraya girmesini biz önleyecek değiliz, bu Meclis bir iktidar çıkarmış, bu iktidar bunu ön
leyecek. İktidar bunu önleyemiyor iste... "önlemiyor" demiyorum; "önlemiyor" dersem sui
niyet atfetmiş oluyorum. Ben, bu arkadaşlarımızın önlemek istediklerine inanıyorum; ama sa
mimi olarak kanaatimi söylüyorum, inandığım bir şeyi söylüyorum, bunu becereceklerine de 
inanıyorum. Bunun için, hadeselerin içine girmek lazım. 
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Ben, hiçbir zaman, bir İçişleri Bakanı arkadaşımızdan, oradaki çatışmada, bir komutan 
gibi, o çatışmayı idare etmesini beklemem, istemem; ama, telsizinin, telefonunun başında, her 
an, gelişmenin nasıl olduğunu takip ederek yönlendirmesi gerektiğini bilirim. Biz bunları ya
şadık. Halbuki, sahibi yok bu memleketin. Nutuk atarak bunların halledilmesi mümkün ol
saydı şimdiye kadar çoktan halledilirdi. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Başbakan da yok. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — Bir başka şey göstereyim size: "Askerî birliklere gön

derilen emirde, terör örgütlerinin eylemlerine karşı önlem alınması istendi; Genelkurmaydan sa
botaj uyarısı..." Genelkurmay, bu sabotaj uyarısını ne zaman yapniış? 3.6.1992 tarihinde bu uyarıyı 
yapmıştır. 3 Haziran 1992'de Genelkurmay kendisi sabotaj uyansında bulunuyor, arkasından nevruz 
hadiseleri de oluyor, ondan sonra Şırnâk'ta şu yaşadığımız hadise cereyan ediyor. Hadisede bir 
panik yaşanıyor. Aslında, hadisenin, böyle binlerce kişinin çarpışması diye bir durumu da yok. 
Hadisedeki panik de şundan yaşanıyor: PKK gelmiş, trafoya bomba atınca şehir karanlıkta kal
mış, PTT merkezine bomba atınca bütün telefonlar kesilmiş. Şimdi, ne yapacaksınız? Eğer, tec
rübeli bir idareci, iyi bir idareci, bu hadiselerden geçerek yetişmiş bir idareci olsa, paniğe kapıl
maz; ama, herkes o anda silahına sarılarak sabaha kadar ateş ediyor. Kimsenin bir yerden bir 
yere gittiği de yok. O anda ateş başlıyor, devam ederek gidiyor. Bu bir paniktir. 

Kendi kusurlarımızı, eksikliklerimizi, noksanlarımızı görmezsek, bu meseleleri halletme
miz mümkün değildir. Bu kadar kişi; bin kişi, iki bin kişi, PKK'lı olsa idi, bunların bir kısmı
nın cesedi,, bir kısmının da kendisi orada bulunurdu. Paniğe kapılarak birtakım olayı da daha 
da büyütür görünen, olayı büyütür görünmesinden öte, bir nevi propogandasını da büyüten 
davranışlara girmek yanlış olur. Şimdi yaşadığımız durum budur. Bakınız bunun neticesinde 
ne oluyor : 

Bunun neticesinde olan şudur : Oradaki değerli idareciler fevkalade üzgün ve yine dünkü 
tarihle basına intikal eden bir beyanda Şırnak Valisi, "Şır nakli yi kazanmıştık; ama, son olayla 
kaybettik, vicdanen rahat değilim, Vatandaşın istediği iki şey var; birincisi, kendisine gelişigü
zel ateş açılmaması, ev ve işyerlerinin zarar görmemesi; ikincisi ise, evlerinin onarılması; çün
kü, dükkânlar yağmalanıp tahrip edilmiş" diyor ve çok önemli bir hususu önümüze getiriyor. 
Bakınız, hep ifade ediyorum; anarşistle, eline silahı alarak insanların yaşama hakkını ortadan 
kaldıran kimselerle en ciddî mücadele yapılmalıdır. Şu yapılanları yeterli bulmadan, daha iyi 
metotları, daha iyi, daha güçlü mücadeleye yönelinmelidir; Ancak, bunu yaparken, hiç hedef 
gözetmeksizin, anarşisti baskı altına alacağım diye sağa sola ateş açarsak, bu da zararlı olu
yor. tşte bu zararı görüyoruz. Şırnak harabe halinde. Ne yapıldı da bu harabe meydana geldi? 
Orada paniğe kapılan emniyet ve asayiş güçleri gelişigüzel devamlı ateş ettiler de ondan dolayı 
meydana geldi. Halbuki, mutlaka, iyi yetiştirilmiş ekiplerle; çok iyi donatılmış, her türlü im
kânlara haiz olan bu güçlerle daha iyi mücadele yapmak mümkündür. 

Şimdi,bölgede özel timler vardır. Bir yere bir baskın oluyor, özel timlerin yetişmesi lazım. 
Benim bildiğim iki tane «helikopterleri var. Bu timlerin yetkililerinin muhtelif zamanlarda be
yanları olmuştur ve "20-25 tane helikopter olduğu takdirde istediğimiz yere ulaşabiliriz" de
mişlerdir. Bu helikopterler kendilerine verilmiyor. Kim verecek? İsterseniz biz muhalefet ola
rak şurada bir karar alalım, siz de onu tatbik edin. Biz vermeyeceğiz bunu. İktidar verecektir. 
Veriliyor mu; verilmiyor. Peki, duruma nasıl hâkim olacak? 
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Bakınız, Bingöl'ün Karlıova İlçesinde binlerce dönüm yaylalar vardır. Burada ise aşiret 
olarak Beritanlılar oturuyor. Bunlar, her yıl yaz aylarında koyunlarını buraya getiriyorlar. Ni
çin getiriyorlar? Otlaklarda bu koyunlarının otlaması için, besicilik için getiriyorlar. Ancak, 
bunların arasına zaman zaman da teröristler karışmış. Bu da bir vakıa . Biz, kolay yolu bul
muşuz. Bu aşiretlere, bu yaylalara otlatmak için hayvan götürmelerini yasak etmişsiniz. Bu 
Hükümetin yaptığı iş. Bu, yanlış bir iştir. Bu, bütün toplumu orada açlığa mahkûm edecek. 
Orada, o insanlar yem alarak, o hayvanlarının hayatlarını idame ettiremeyeceklerine göre, ya
rısını satacaklar, fakirleşecekler, sonra da gelecekler, sizin söylediğiniz birtakım sözlere inana
rak, güvenerek, sizinle beraber hayatlarını tehlikeye atacaklar; öyle mi zannediyorsunuz? tşte, 
tatbikattaki bu yanlışlar dolayısıyla istenmeyeny birtakım haller oluyor. DYP sözcüsü arkada
şımızın ifade ettiği gibi, bir yasak konulursa insan anarşist olmaz, olmaya hakkı da yoktur; 
o ayrı bir şey; ama, siz, şefkat göstereceğiz, kucaklayacağız, anarşistlerden onları ayırarak bir' 
baba şefkatiyle yaklaşacağız diyecek, ondan sonra onların temel geçim ihtiyaçlarını da ellerin
den alacak bir tatbikatı yapacaksınız, sonra gelip burada oturacaksınız, ne yapalım böyle olu
yor diyeceksiniz. Bunlar yanlış şeylerdir, bunların doğruları vardır, yapılabilir; ama, biz şu on 
aylık tatbikattan bu Hükümetin bu doğruları yapma mantalitesinde olduğuna kani değiliz; ha
kikaten inanmıyoruz. Yani hiç kusura bakmayın, darılmayın, bu yaklaşımı gösteremiyorsunuz. 

Çok sevdiğim İçişleri Bakanı -şahsen dostum- bayramda 16 ili gezmiş. İşte bir manşet; 
15.6.1992 tarihli Milliyet Gazetesinde diyor ki : "Terör gider, yatırım gelir." Bu söylenmez... 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Ne demişim? 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — "Terör gider, yatırım gelir." 
Milliyet Gazetesinden Tamer Erkiner, sizin yaptığınız konuşmayı naklederek, "Sayın Sez

gin, 16 ili kapsayan (Siirt, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Şırnak, Hakkâri.... illerinde) 
bayram gezisinde yaptığı konuşmalarda, vatandaşların teröre bulaşmamalarını, yataklık etme
melerini ve terör biterse yatırımlar gelir mesajını verdi" diyor. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Yanlış yazmış. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Yanlış yazsaydı, Sayın Bakan altı ayda tezkip ederdi. 
Şimdi, burada bir iyi niyet var. Sayın Bakanın buradaki mesajı terör, bu yatırımların ya

pılmasına mani oluyor manasındadır. Ancak, bu söz böyle söylenirse, "terör giderse yatırım 
gelir" denirse, bu terörün ortadan kalkmasını kim sağlayacak? Hükümetin üyesi, kendi mesul 
olduğu şey için, "bu giderse yatırımlar gelir" diyor; götür de getir; yarın terör bitsin, bu yatı
rımlar başlasın demezler mi? 

Dolayısıyla, bu mantaliteyle meselelerin halledilebileceğine şahsen inanmıyorum. 
Bu konuda, Sayın Demirel'in konuşmalarından da birkaç misal vermek istiyorum. Sayın 

Demirel, muhalefetteyken meselelere o kadar iyi yaklaşıyor, birtakım doğru teşhisler koyuyor 
ki, takdir etmemek mümkün değil; ama, bu muhalefet bitip de iktidar başlayınca ne oluyor, 
hepimiz görüyoruz. Bakınız, ANAP'ın iktidar olduğu dönemde, muhalefetteyken, "Milletin 
Sesi" mitinginde Niğde'de diyor ki : "Ülkeyi yönetenler beş yıldızlı otellere kurulmuş, Türki
ye'nin ne durumda olduğundan habersiz, Avrupa'yı geçtiğimizi söylüyorlar. Ülkenin bir köşe
sinde askerler kurşunlanıyor, büyük şehirlerde generalleri, yazarları çizerleri kurşunluyorlar; 
bunlar ülkeyi yönetenlerin umurunda değil. Bugüne kadar bu ülkenin generallerine kurşun sı-
kılmamıştı. Generallere sıkılan kurşun; bu milletin devletine, onuruna, gururuna sıkılmıştır. 
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Bunlar karşısında söylediklerinin hepsi laftır, dökülen kan yerde kalmıştır. Meclisi, partileri 
kazıdılar; ama, bir eşkıya sürüsünün kökünü kazıyamadılar." 

Şimdi, birisi dönse de bunu aynen DemirePe söylese, ne lazım gelir?! 
M. VEHBİ DÎNÇERLER (Ankara) — Dün dündür! 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Bunu söyleyen Sayın Demirel; ama, muhalefette 

olduğu için, o dündü, bugün iktidarda olduğu için bunlar aynen cereyan ediyor, hiç kılı bile 
kıpırdamıyor. Dün, generallere sıkılan kurşun bu milletin onuruna sıkılıyordu da, bugün tuga
ya sıkılan kurşun kime sıkılıyor? (RP sıralarından alkışlar) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Demirel nerede, niçin Mecliste yok? 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Aynı şekilde, sayın Demirel 23.7.1992 tarihinde, 

yine, bir basın toplantısı yapıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlediği basın toplantı
sında, on yurttaşın ölümüne neden olan olaylarla ilgili olarak -olay, Midyat sarıköy'de olmuş-
"bir kere, Midyat'ın Sarıköy yolunda mayın ne arar dersiniz? bu tuzaktır" diyor ve devam 
ediyor "bu kan denizidir, Türkiye ne yapıp yapıp bu işin kökünü kazımalıdır" biz de aynı şeyi 
söylüyoruz ne yapıp yapıp bu işin kökünü kazımanız lazım. İktidar olarak, bunu kazıyamıyo-
ruz, derseniz bırakır gidersiniz; gelenler kazıyamazsa, onlar da bırakır giderler. (RP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

LATİF SAKICI (Muğla) — İktidara gelince siz kazırsınız evelallah!.. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Şimdi, DemircPin sözlerine devam ediyorum. Sa

yın Demirel laf atanlara cevap veriyor ve "bunu söylüyoruz, hükümet programının tartışılma
sı sırasında da söyledik. Bunun cevabı "eskiden de ölüyordu, ne yapalım şimdi de ölüyor" 
değildir. Demirel o zaman öyle diyormuş. Şimdi de grup sözcüleri buraya çıkıyorlar... Bırakın 
grup sözcülerini, Sayın İçişleri Bakanı geliyor ve "bunu biz çıkarmadık ki -kenditabiriyle- bu 
anarşiyi biz yaratmadık ki" diyor. Kimsenin bir şeyi yaratma gücünde olmadığını bilmiyor da. 
biz sebep olmadık, diyecek "biz buna sebep olmadık ki, eskiden de vardı" diyor. Demirel o 
mantığı tenkit ediyor ve "biz bunları tenkit ediyoruz, bize dönüp diyorlar ki, efendim eskiden 
de oluyordu şimdi mi oluyor?" diyor ve devam ediyor "binaenaleyh, bu olaylar karşısında vur
dumduymazlığa ve bu cinayetleri işleyenlerin mutlaka yakasına yapışılacaktır gibi laflara kim
senin tahammülü kalmadı." Sayın Demirel bunu söylüyor. İşte şimdi bu Meclisde haykırıyor... 
Hakikaten kimsenin tahammülü kalmadı; çünkü, o, bıraktığımız nokta diye, Sayın ANAP söz
cüsünün, değerli Sayın Genel Başkanını "bıraktığımız noktada bile tutamadığınız" dediği şey 
var ya, işte o noktadan da çok ileriye giden; ama, sizin de "biz bunu meydana getirmedik, 
bir noktada devraldık" demekteki haklılığınız geçerliliğini kaybetmiştir. Evet, o noktada aldı
ğınız, vardı, doğru ve hiç kimse de "bundan evvel hiç yoktu" demiyor. Nitekim, bunu, bu 
anarşiyi bir noktaya getiren iktidarın sözcüleri zaman zaman da buraya çıktılar ve size dediler 
ki "peki, biz kabahatliysek, bizim kabahatli olmamızın neticesinde milletten bir mesaj aldık; 
tek başına iktidardayken, millet bizi anamuhalefet yaptı. Peki siz ne yapıyorsunuz" O nokta
da daha ileri noktalara gitmiyor mu? Gidiyor. Peki siz ne yapıyorsunuz? o noktadan daha ileri 
noktalara giderken siz de onlara "siz eskiden burtu yaptınız mı, yapmadınız mı" diyorsunuz. 
Ne böyle müdafaa olur, ne de bununla meseleler hallolur. 

Sayın Demirel "bu laflara kimsenin tahammülü yoktur" dedikten sonra diyor ki; "müte
madiyen kan dökülmeye devam ediyor. Hükümet çare müessesesidir. Bundan herkesin yüreği 
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sızlamalıdır." Biz de onu söylüyoruz; herkesin yüreği sızlamalıdır, sizin de yüreğiniz sızlamah-
dır. Sızlamıyordur da demiyorum, sızlıyordur; ama, bunu beceremiyorsunuz, bunu halledemi
yorsunuz. tşte açık, ortada. Dökülen kan her gün biraz daha artıyor, her gün biraz daha anarşi 
yükseliyor, insanlar her gün biraz daha şu memlekette huzur içinde yaşama imkânlarından uzak-
laşıyorlar. Bugün Şırnak'tan göç başladı. Beceriyorsunuz da, çok güzel yapıyorsunuz da Şır-
nak'tan göç niye başladı, Şırnak'tan?.. Bölge valisi de itiraf etti; "can emniyeti sağlanmadığı 
için halk gitmek istiyor" diyor. Ne yapsın yani, orada kalsın da öldürülsün mü? Kim önleye
cek? Hükümet çare müessesesiymiş!.. Hükümet önleyecek. Bu buralarda çok defa ifade edil
di. Peki, çare müessesesiniz, Hükümetsiniz; hadi önleyin bunu... Hükümet önlemezse, ne ya
pacağını da Sayın Demirel söylüyor; şimdi de onu okuyayım size : "Devlet, bu ülkenin toplu-
iğne ucu kadar olan yerinde yoksa, devlet değildir." Sayın Demirel'e göre, şimdi devlet, devlet 
değildir. Topluiğne ucu kadar bir yeri bırakın, koskoca illerinde yok devlet. Buna "devlet" de 
demiyorum; bunu da tavzih etmem lazım. İktidar, kendi aczini "devlet" diye göstermeye çalı
şıyor. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) Yani, "devlet" dediğiniz zaman, bütün müessesele
riyle devlet akla gelir. Halbuki iktidar, kendi yapamadığı şeyi, kendi üzerine tenkit gelmesin 
diye ya askerin üzerine yıkmak için, ya bürokratların üzerine yıkmak için ya da birtakım ku
rullara yıkmak için "devlet" diye söylüyor. Bunu Sayın Demirel bilerek söylüyor. Yani, cephe
yi genişleteyim, başkaları da bu hedef içerisinde yer alsın, başkalarına da bu tenkitler yönel-
sin, dolayısıyla ben arada kurtulayım; ama bilmiyor ki, bu, devleti de tahrip ediyor. Devletin 
suçlanmasının ne gereği var? Devletin helikopteri var, uçağı var, her türlü imkânı var; sen emir 
verseydin, orayı bir sarsalardı, bin kişi, iki bin kişi, bu çatışmayı yapanları birer birer, hem 
de yakalasalardı, öldürmeselerdi. 

M. VEHBİ DÎNÇERLER (Ankara) — Siyasî irade yok. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Onun için... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Onu bunu suçlamayın. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Devlettir diye ortaya çıkıp da siyasî iktidarın be

ceriksizliğini devlete yüklemeyi de kesinlikle kabul etmiyoruz. Siyasî iktidar olarak, siyasî oto
rite olarak birtakım işler yapıyorsunuz, ondan sonra kendiniz suçlanacağınız zaman "bunu 
devletin yapması lazım" diyorsunuz. Bu devletin işi ise, siz necisiniz orada? Bırakın, devlet 
kendi kendine yapar. Zaten bu iktidar olsa da bu kadar olur hadiseler, olmasa da bu kadar 
olur; ne olacak?.. (RP sıralarından alkışlar) 

"Türkiye'nin gündeminde başka meseleler var gibi görünüyor; fakat, Türkiye'nin günde
mindeki esas mesele budur" diyor Sayın Demirel. "Buna mutlaka çare bulmaları lazım. Hü
kümeti, siyasî iktidarı ikaz ediyorum. Durdurun bu kan deryasını. Durduramayacaksanız -ki 
bugüne kadar durduramamışlardır- o zaman bırakın görevi de başkaları gelsin." 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) — Tam zamanı, söyle şimdi. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Sayın Demirel, kendi cümlesi üzerine geldi. (RP 

ve ANAP sıralarından alkışlar) 
O zaman bir kere daha tekrar ediyorum. Sayın Demirel, 23.7.1991 tarihindeki basın top

lantısında -en sonunu okuyayım, tamamını okursam uzun olacak- "Devlet, bu ülkenin toplu
iğne ucu kadar olan yerinde yoksa, devlet değildir. Devlet, Türkiye'nin her yerinde olmak mec
buriyetindedir. Türkiye'nin gündeminde başka meseleler var gibi görünüyor; fakat, Türkiye'nin 
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gündemindeki esas mesele budur. Buna mutlaka çare bulmaları lazım. Hükümeti, siyasî ikti
darı ikaz ediyorum. Durdurun bu kan deryasını. Durduramayacaksanız ki, bugüne kadar 
durduramamalardır- o zaman bırakın görevi de başkaları gelsin" diyor. (RP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) (!) Şimdi aynı şeyi Meclis kendilerine söylüyor: Bugüne kadar durdu-
ramadınız, bundan sonra da durduracağınız gibi bir intiba almış değildir bu Meclis, öyleyse 
bırakın da, bu işi, durduranlar gelsin, yapsın. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, yine iki emekli generalimize yapılan saldırıyla ilgili olarak o zamanki 
DYP Genel Başkanı, şu andaki Başbakanımız Sayın Demirel şu beyanda bulunuyor: "Bugün
kü Hükümetin yapacağı tek şey, hiç vakit kaybetmeden istifa etmektir." Şu andaki Hükümetin 
yapacağı tek şey de hiç vakit kaybetmeden istifa etmektir. (RP ve ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk, 5 dakikanız kaldı. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Devam ediyor Sayın Demirel: "İstifa etmezlerse, 

cezaî sorumlulukları da vardır. Kan dökenlerle beraber cezaî sorumluluğa tabi tutacağımızı, 
katillerle birlikte hesap soracağımızı ifade ederim." Kime diyor| o günkü hükümete diyor. Şimdi 
aynı şeyi kendileri yapıyorlar. Yani, o zamanki hükümetin cezaî sorumluluğu var da, şimdiki 
hükümetin hiç sorumluluğu yok mu? O kan dökülmesinde o zamanki hükümet mesul de, bu 
kan dökülmesinde şimdiki hükümet mesul değilmi? 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Hayır, bunlar hatadan münezzeh. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Ee, dün dündü, bugün de bugün. Her halde me

sul değildir. 
"Demirel, olayların, dökülen bir siyasî heyetin -yani dağılan, dökülen- iktidasızlığın eseri 

olduğunu söyledi." Demek ki bu olaylar, bir iktidarın döküldüğünün, siyasî iktidarsızlığının 
alameti olduğunun değerlendirmesidir Sayın Demirci'ce; kendi ifadesi, öyleyse şu olaylar da 
o olaylardan daha şiddetli olduğuna göre... İki generale saldırı elbette önemli bir şeydir; iki 
tane sade vatandaşa saldırı'da bizim nazarımızda önemlidir; ancak, devletin ordusunun karar
gâhına, silahlı kuvvetlerinin karargâhına saldırı bundan daha az önemli değildir ki... 

MEHMET KERİMOÖLU (Ankara) — Sadede gelelim; ne yapacağımızı konuşuyoruz. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Samimî olarak söyleyeyim; yapacağımız şey Sayın 

Demirel'in tavsiyesine uymaktır. Sayın Demirel "Bu iktidar istifa etsin" diyor. (ANAP ye RP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, devlet yönetmek ciddî iştir. Devlet yönetmek eğer lafla olsaydı, bu 
işi çok kolay halleden pek çok insan olurdu; ama, devlet yönetimi ciddî iştir ve sonunda önü
müze kan gölü geliyor, sonunda önümüze kundakta kurşunlanan insanlar geliyor, sonunda 
önümüze gencecik, daha gençliğinin baharında toprağa devrilen insanlar geliyor... Elbette devlet 
yönetimi ciddî bir iş olduğu için bunların kökünün kazınması lazım, bunların halledilmesi lazım. 

Nasıl halledilecek? Bunu muhtelif defalar ifade ettim. Sadece beyanda bulunuyor... Irak 
sınırının kuşun dahi uçmayacağı hale getirileceğini Sayın Başbakan ifade etmedi mi? Ben o 
zaman da söyledim; kulağına gitmiştir veya gitmemiştir. Biz bunu istemiyoruz; samimî olarak 
söylüyorum, biz bunu istemiyoruz. Niye?.. Kuş uçsun; ancak, anarşist geçmesin. Bırakın ku
şun uçmayacağı hale gelmesini... Kuş uçursunlar; ama, anarşisti bırakmasınlar. (RP sıraların
dan alkışlar) Bu da yapılamıyyor. 
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. Bu sözü, Hayvanları Koruma Derneği üyelerinin portesto etmeleri de mümkündür; onun 
için, ben, Sayın Demirel'in sözlerini o paralelde almıyorum. 

Zaman kısa olduğu için, hemen ne yapılması lazım geldiğini de ifade edeceğim; ancak, 
önce bir hususa değinmek istiyorum. Sevdiğim bir arkadaşım, İsmail Köse kardeşim -kendisini 
sevdiğimi kendisi de bilir- değerli arkadaşım buraya çıktı... O konuşurken ben muhalefetten 
biri konuşuyor sandım. Diyor ki, "imam-hatip okulları açılmalıdır." Bizim grup üyesi arka
daşlarımız, buradan, Sayın Başbakana imam-hatip okullarının niçin açılmadığını sorduğun
da, Sayın Başbakan bu kürsüden, "programda yok" dedi. Doğru söylüyor. Sayın Köse, DYP 
Grubu adına mı konuşuyor, Refah Partisi Grubu adına mı konuşuyor? (RP sıralarından alkış
lar) inançlarından dolayı saygı gösteriyorum, takdir ediyorum; ancak, bir topluluğu temsilen 
konuştuğu zaman, o topluluğun fikirleri neyse onu yansıtması lazım; aksi halde milleti yanılt
maktan başka bir işe yaramıyor. 220 tane binası yapılmış imam-hatip okulu var; haydi, ikti
darsınız, açın... İktidarın sözcüsü, iktidarın dayandığı partinin sözcüsü, iktidarı teşkil eden 
iki partiden büyüğünün sözcüsü gelir, burada bunu söylerse, gereğinin de yapılması lazım. Ha
yır, öyle bir şey olmuyor. Neden; çünkü, konuşma başka, tatbikat başka. Böyle konuşacaksı
nız, Sayın Köse'yi benim sevdiğim gibi Anadolu'nun muhtelif yerlerindeki inançlı insanlar da 
sevecek, Sayın Köse o partide olduğu için oy verecek, o parti de gelecek, bütün bunlan orta
dan kaldıracak... İşte, yapılan iş budur. (RP sıralarından alkışlar) 

Bunları kim yapacak? Bunları yapacak olan insanların kendileri yapma niyetinde değildir. 
Sayın Köse'nin burada -kendileri teknik adam değil; ama- teknik ayrıntıya girmesi karşı

sında da, çok kısa, iki cümle ile bir değerlendirme yapmak istiyorum. Yatırımların yazıldığı 
kitaptan birtakım şeyleri burada okudu. Bunlar, kâğıt üzerinde... Sayın Başbakan "devletin 
geliri 140 trilyon lira; cari harcamalar bu kadar, faiz borcu bu kadar; benden nasıl yatırım 
istersiniz" diye işadamlarına hitap ederken söylüyor. Sayın Köse de burada Öyle şeyler söyledi 
ki, yatırımların fevkalade önemli boyutlara ulaştığına, bilmeseydim, neredeyse ben inanacak
tım. Bu yatırımların hepsi o kâğıtlarda yazılı yatırımlardır; hiç birinin yapılması mümkün de
ğildir. Nasıl yapılsın?.. Devletin, 140 trilyon lira geliri ver. Buna karşılık 80 trilyon lira iç borç 
faizi, 60 trilyon lira da dış borç faizi var. Toplarsanız, o da 140 trilyon ediyor. Alacağı faizlere 
giden bir devlet, nasıl yatırım yapar? Yatırım yapılamaz. Bunlar matematik ve ekonomik bir
takım temel gerçeklerdir. Çıkıp burada -alırsınız bir kitaptan- şunlar, şunlar şunlar vardır diye 
okursunuz. Okursunuz ama, o yatırım hakikatte kitaplarda, kâğıtlarda olan yatırımdır; onun 
hiçbirinin yapılması mümkün değildir. 

İnsan haklan konusunda da Sayın Köse'nin söylediğinin tahakkuk etmesini temenni edi
yorum. Keşke tahakkuk etse, keşke olsa. Biz sansür ve sürgün kararnamesini kaldırdık diye 
burada DYP adına bir nevi iftihar beyanında bulundu. Siz, sansür ve sürgün kararnamesini 
kaldırdınız; ama, iktidarınız döneminde iller artık sürgün ediliyor, koskaca Şırnak boşalıyor. 
(RP sıralarından alkışlar) Bir kişiyi sürgün etmişsin, iki kişiyi sürgün etmişsin ne çıkar!.. Anar-
şistse sürgün de edin ama şimdi il sürülüyor yerinden. Korkudan... Sürülüyor; ne yapsın? Ye
rinde duramıyor ki... 

Ayrıca bölgedeki valilerle de temas ediyorum. Samimî olarak söylüyorum -ki, bölge mil
letvekilleri de bilirler, DYP milletvekilleri de bilirler, diğer partilerin milletvekilleri de bilirler-
şu olan olayların birçoğu ne. basına veriliyor ne TRT'ye veriliyor. Bu sansür değil de nedir? 
Siz sansür kararnamesinin adını kaldırmışsınız, fiilen bunu yapıyorsunuz. 
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AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Muhalefet ciddî iştir. 
LATİF SAKICI (Muğla) — Devlet mi sürüyor onları? 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, lütfen... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Tamam Sayın Başkan, toparlıyorum; beş tane cüm

leyle tamamlayıp sözümü bitiriyorum Sayın Başkan. 
Peki, tedbir olarak ne yapmamız lazım? 
Evvela inanç birliğimizin güçlendirilmesi lazım. Bizim bu birliğimiz buna dayanıyor. Bu

nu tahrip ederek bir yere gitmemiz mümkün değildir. Bunun için, din görevlilerinin özel eğitim 
görmeleri lazım, bu milletin bir parçası olan bu bölgedeki insanların hizmetinde olmaları la
zım. Aynı şekilde, ister sivil olsun, ister asker olsun devlet görevlilerinin halka yaklaşımlarının 
mutlaka çok yumuşak, çok daha şefkatle çok daha sevgiyle olması lazım. Bakınız, bunlar var 
diyemezsiniz; bunlar yok. Bunlar eğitim meselesidir; kendi kendine de olmaz ve bunu yapama
yan insanı itham etmek de doğru değildir. Siz hangi eğitimi yaptınız, hangi tatbikattan, hangi 
eğitim tatbikatından geçirdiniz de bu insanlar reddeddiler? Bunların hiçbiri yapılmıyor. Yapıl
mayınca da... ondan sonra, olan olaylardan etraftaki insanları şikâyetçi olarak itham edi
yorsunuz. 

Bölge için özel yatırım planlarının tatbik edilmesi lazım', hani?.. Bunlar yok. Sayın Köse'-
nin okuduğu şeylerin hepsi kâğıt üzerinde; bir tane çivi çakılmış mı? Şimdi soruyorum Meclis
teki arkadaşlara: Orada bir tane yatırım var mı? Yok. öyle ise, nasıl konuşuyorsunuz? Bu söy
lediklerinizin hiçbirinin manası yok. Orada bir tane yatırım yok ki. Nitekim, İçişleri Bakanı 
da, "Anarşi bittikten sonra yatırım olur" diyor. • 

Ayrıca, işsizliği önleyecek ciddî tedbirlerin alınması lazım. Sosyal hizmetlerin batı bölge-
lirindeki seviyelere ulaştırılması lazım, dış güçlerin müdahalesini önleyecek tedbirlerin alınma
sı lazım, onun da başında Çekiç Güç'ün buradan atılması lazım; ABD ile yapılan anlaşmala
rın yeniden gözden geçirilmesi lazım, diğer müttefiklerle de yapılan anlaşmaların yeniden göz
den geçirilmesi lazım ve bütün bunlara da hiç olmazsa bir adım olmak üzere, hiç değilse bir 
liderler toplantısı yaparak nelerin yapılacağının kararlaştırılması lazım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimi bitirirken, Sımakta meydana gelen olay
larda ve bundan önce meydana gelen olaylarda hayatlarını kaybeden, gerek emniyet ve asayiş 
güçlerinin, gerek bölge halkının, sivil insanların, hiçbir günahı olmadan, belki de serseri bir 
kurşuna karşı çıkarak hayatını kaybedenlerin acısını içimde hissettiğimi bir kere daha ifade edi
yorum ve bütün bunlara Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Bundan sonra, bölgemizde, Or-
tadoğunun tamamında, bütün İslam âleminde ve bütün dünyada daha huzurlu bir dönemin 
başlaması temennisinde bulunuyorum. Bunun için de adil bir düzenin kurulması gerektiğini, 
herkese hakkını veren, herkese saygı gösteren, herkesin inandığı gibi yaşamasına imkân sağla
yan adaletli ve adil bir .düzenin kurulmasını temenni ediyor hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlı
yorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —- Teşekkür ederim Sayın Asiltürk. 
Saygıdeğer milletvekilleri, gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 
Şahısları adına söz isteyen 14değerli milletvekili arkadaşımız vardır. Sadece Sayın Selini 

Sadak ile Baki Tuğ'a, Sayın Bakanın konuşmasından sonra da Sayın Bülent Ecevit'e söz 
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vereceğim. Ardından da, Başkanlığımıza verilmiş olan bir önerge kabul edilirse, Sayın Alpars
lan Türkeş ve Sayın Recep Kırış'a söz verme imkânımız doğacak. O nedenle, şimdi Sayın Selim 
Sadak'a söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Selim Sadak. (HEP sıralarından alkışlar) 

Sayın Sadak, söz hakkınız 10 dakikadır. t 

SELÎM SADAK (Sımak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Şırnak ilinde meydana 
gelen son olayları değerlendirmejc üzere yaptığımız bu genel görüşmenin demokratikleşme, huzur 
ve kardeşlik yolunda ileri bir adım olması dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, izin verirseniz, Şırnak'ta meydana gelen olayların kent merkezinde 
meydana getirdiği tahribatlar hakkında Genel Kurulumuza kısa bir bilgi arz etmek istiyorum. 

Şırnak İli bugün harabe bir şehirdir. İnsanları acılı, insanları haksızlığa uğramış ve peri
şan bir durumdadırlar. Basın temsilcilerinin de gördükleri gibi, kentin büyük bir bölümü ya 
yıkılmış ya da yakılmış durumdadır. Doğru Yol Partisi ti Başkanı Orhan Uysal, SHP Merkez 
İlçe Başkanı İdris Bahşiş, Refah Partisi İl Genel Meclisi Üyesi Rasim Kadirhan ve Belediye 
Başkanı Ahmet Hamdi Yıldırım'ın da ev ve işyerlerinin içinde bulunduğu yüzlerce ev ve işyeri, 
havan topu ve roket gibi ağır silahlarla tahrip edilmiş veya ateşe verilerek yakılmıştır. Şırnak, 
tanınmaz ve yaşanmaz hale getirilmiştir. Buna 22 Ağustos 1992 günü akşamdan sabaha kadar 
devam eden silahlı saldırılar da eklenince, can güvenliği kalmayan halk, çareyi kenti terk etme
de bulmuştur. Çevre köylerden katılmalarla birlikte sayıları 20 bini aşkın Şırnaklı, bugün ken
di topraklarında göçebe hayatı yaşamaktadır. Bir kısmı açık arazide, bir kısmı da çevre il ve 
ilçelerdeki akraba ve tanıdıklarında barınan Şırnaklılar, bir insanlık dramı yaşamaktadırlar. 
Ekonomik bir yıkıma uğrayan halk, bugün aç ve sefil durumdadır. Harabe bir kent, yollara 
düşmüş kadın, çoluk çocuk ve yaşlılardan oluşan bu insanların yaşadıkları acı ve hüzün, yü
rekler sızlatan, insan vicdanını rahatsız eden bir tablo yaratmıştır. 

Olayda birçok karanlık nokta ve soru işareti olmasına rağmen, Hükümet ve İçişleri Baka
nı olayı çarpıtmış, kamuoyunu yanıltmış ve yanlış bilgi vermiştir, örneğin, ilk önce sayılan 
1 000-1 500, daha sonra sonra da 500-600 olarak açıklanan PKK'lıların kente nasıl girdikleri 
sorusuna doyurucu bir cevap verilmemiştir. Kentin etrafı askerî birliklerce çembere alındığı be
lirtilmesine rağmen, PKK'lıların bu çemberi nasıl aştıkları belli değildir. Kullanıldığı belirtilen 
ağır silahlar kente nasıl sokulmuştur? Bir teki ele geçirilemeyen bu silahlar, etrafı çembere alı
nan Şımak'tan nasıl çıkarılmıştır? Çıkarılmadıysa, evler tek tek arandığı halde neden buluna
mamıştır? Ziraat Bankası memuru Trabzonlu Ahmet özen'in evi dahil, birçok evde bulunan 
MKE menşeli roket mermileri ne ile açıklanabilir? Yoksa PKK devlet silahlarını mı kullanmış
tır? Resmî açıklamalara göre sayısı 15 olan, halkın beyanına göre sayısı daha fazla olan ölüle
rin içinde kaç tane PKK'lı vardır? Şırnak'ın ana merkezi olan Cumhuriyet Alanında ev ve iş
yerlerine karşı ağır silahlar kullanılması ne ile açıklanabilir? "Olayların başlangıcında şehre 
hâkimdik" diyen bölge valisi Ünal Erkan'ın açıklaması karşısında, bu durumun izahı nedir? 
Üç gün boyunca devam eden olaylarda tank ve panzerler sürekli hareket halinde olduklarına 
göre, bunlardan hiçbirisinin hedeflenmemiş olması tamamen bir tesadüf müdür? 

Görgü tanıklarına göre, tanklardan atılan top mermileriyle yaşamlarını yitiren Kumru Gün-
gen ile, 14 yaşındaki kızı Menice ve 6 yaşındaki kızı Gülüm Güngen ve yine havan topunun 
isabet etmesi üzerine evleri ve kendileri yanan, kül olan, cesetleri poşetlere konan 12 yaşındaki 
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Gülbahar Sökmen ve 8 Yaşındaki Sema Sökmen ve öteki tüm ölüler hakkında soruşturma baş
latılmamış olmasının sebebi nedir? Görgü tanıklarının, olayların, panzerlerden atılan havan 
topları ve roketler sonucunda meydana geldiği şeklindeki beyanları ne ile açıklanabilir? İmdat 
dileyen insanlara panzerden ateş açıldığı iddiası doğru mudur? Ele geçirilen silahlar ve mermi-
yer balistik incelemeden geçmiş midir? Bu silahların olaylarda kullanılıp kullanılmadığı araş
tırılmış mıdır? Güvenlik güçlerini sürekli görebilen halkın PKK'Iıları görmemesinin sebebi nedir? 

Olaydan sonra basına, izin verilen yerlerin dışında fotoğraf çekme dahil bir dizi yasak kon
masının amacı nedir? Basına "vicdanen rahat değilim, Nevruz'dan sonra kazandığımız Şır-
naklı'yı kaybettik" diyen Şırnak Valisi Sayın Mustafa Malay'ın çektiği vicdan azabının nedeni 
nedir? "Şırnaklılann bizden isteği, rasgele bize ateş edilmesin" diyen Sayın Malay kimi ve ne
yi kastediyor? 

Olayın karanlık yanları ve soru işaretleri hakkında söylenebilecek daha birçok şey vardır. 
Bütün bunları açığa çıkarmak ve kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirebilmek için, çok 
ciddî bir araştırma yapmak gerekmektedir. Yaşamsal olan bu araştırma yapılarak gerçek du
rum ortaya çıkarılmadığı sürece, Şırnak olayları üzerindeki sis perdesi kaldıramayacaktır. An
cak, üzülerek ifade edeyim ki, Hükümet bugüne kadar böyle bir çaba içine girmemiştir. Ola
yın sonrasında Şırnak'a giden Sayın Erdal tnönü, tçişleri Bakanı Sayın tsmet Sezgin ve Devlet 
Bakanı Sayın Mehmet Kahraman sadece bölge valisi ile görüşmüş ve geri dönmüşlerdir. Bu 
görüşme telefonla da yapılabilirdi. Bölge valisi ile görüşmek için Şırnak'a giden Sayın tnönü 
ve beraberindekiler, halktan bir tek insanla görüşme ihtiyacı hissetmemişlerdir. Gerekçeleri, 
sokağa çıkma yasağının bulunması mıdır? Kargaları bile güldüren bu gerekçe, tutarlı ve inan
dırıcı olabilir mi? Valinin koyduğu yasağı delemeyen Sayın tnönü ve beraberindeki bakanlar, 
birkaç evin kapısını çalarak insanlarla görüşemezler miydi? Yoksa süper vali Sayın Ünal Er
kan'dan izin mi alamadılar? Bu durum bile Hükümetin nasıl bir ciddiyetsizlik ve teslimiyet 
içinde olduğunu açıkça göstermektedir. Yoksa, insanların olay hakkında yapacakları ifşaatlar
dan mı korkuyorlardı? Halkına güven duymayan, görüşmekten kaçınan ve gerçeklerden kor
kan bu Hükümet, demokrasiyi nasıl kurabilir; akan bu insan kanını nasıl durdurabilir; böyle 
bir Hükümete halk nasıl güvenebilir ve niçin güvensin? 

Şırnak'ta valinin dışında özel bir yönetim oluşturulduğu açıkça ortadadır. Bu özel yöne
tim, valinin hak ve yetkilerini askıya aldığı gibi, hiçbir konuda bilgi vermek ihtiyacını bile his
setmemektedir. Kendi valisini bile koruyamayan aciz bir Hükümet, kime güven verebilir ve na
sıl güven verebilir? Bu mantık, bugün yaşanan şiddet ve akan kanın kaynağı değil midir? Bu 
mantığın, şiddete verilecek en büyük kredi olduğunu göremeyecek kadar dar görüşlü olan bu 
Hükümet, demokratikleşmeyi nasıl sağlayabilir? Ne yazık ki, Hükümet, askerî çözümlerin şiddete 
verilebilecek en büyük taviz olduğunun henüz farkına varabilmiş değildir. 

SHP-DYP Koalisyonu döneminde, 12 Eylül askerî politikalarının daha da ağırlaşmış ol
masının nedeni budur. Bunun içindir ki, sorun daha da ağırlaştırılmış ve karmaşık bir hale 
gelmiştir. Oysaki, çözümsüzlük, çözümün askere havale edilmiş olmasıdır. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, görüşmesini yaptığımız konu, sadece Şırnak İli ile 
sınırlı bir konu değildir; özelde ve genelde 60 milyon insanın geleceği ile ilgili bir sorundur; 
demokrasi sorunudur. Askerî harcamalara trilyonlar akıtılıyor; bu, işsizliktir, enflasyondur. 

Doğudan batıya göç, sabit bir yer değişimi değildir; Çevre, trafik, sosyal yaşam, kısacası 
hayatın her alanında olumsuz etkileri olan toplumsal bir sorundur. 

, . • — 3 3 0 — 



T.B.M.M. B : 97 20 . O . 1992 O : 1 

Bu durum karşısında, asker, sivil, yoksul halk çocuklarının, bölge insanının daha fazla 
kanlarının dökülmesine seyirci kalamayız. Bu kam durduracak, annelerin göz yaşlarını dindi
recek olan, bizleriz, bu Parlamentodur, sizlersiniz. Bu noktada, tarihsel bir sorumluluk altındayız. 

Bu Parlamento, artık iradesini ortaya koymalı ve tek otorite, tek karar merkezi olmalıdır. 
Millî Güvenlik Konseyinin oluşturduğu askerî çözümlerin şiddeti beslediğinin, artık anlaşıl
ması gerekiyor. Terör devam ettikçe demokratikleşme olmaz mantığının, ne kadar çarpık bir 
mantık olduğu açıkça ortadadır. 

Şırnak örneğinde olduğu gibi, başka karanlık senaryoların, provakasyonların yaşanması
nı istemiyorsak, yeni Sımaklar istemiyorsak, sorunu çözriıe görevini biz üstlenmeliyiz. Bu gö
rev, onurludur; zordur; ama imkânsız bir görev değildir. Parlamentomuzun bu onurlu görevi 
yerine getirmesi, acıları dindirmesi, akan kan ve göz yaşını durdurması; demokratik atılımları 
hızlı gerçekleştirmesiyle mümkün olacaktır. 

12 Eylül ürünü askerî çözümler derhal bırakılmalı. Demokratikleşme, demokratik çözümler 
hayata geçirilmelidir. Bundan korkmamalıyız. Asıl korkmamız gereken, mevcut askerî çözüm
lerdir. Bu çözümler bir tarafa bırakılarak, özgür bir tartışma ortamında; ilkeleri belirlenecek 
demokratik çözümler yaşama geçirildiğinde, görülecektir ki, başka Sımaklar yaşanmayacaktır. 

SHP Grup sözcüsü Sayın İsmail Cem'in, "Türkiye Büyük Millet Meclisi olaya el koyma
lı, parti gruplarının verecekleri üyelerden bir komisyon kurulmalı ve bölgedeki hadiseler, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi adınaaraştırmalıdır" şeklindeki önerisine candan katılıyor ve destekli
yoruz. Biz de, bölge milletvekilleri olarak, bu çalışmalara katkı sunmaya hazırız. 

Kürt realitesi söylemini ortaya atarak, dünya ve iç kamu oyunda haklı bir sempati kaza
nan; ancak, daha sonra tıkanan ve adım atamaz hale gelen Sayın Demirel, Kürt realitesinin 
yasal ve fiilî gereklerini yerine getirmelidir. Parlamento ve kamuoyu bu konuda atılacak her 
demokratik adımı destekleyecek ve alkışlayacaktır. 

Türk ve Kürt halkının, eşit, özgür ve demokratik koşullarda, kardeşçe, huzur içinde yaşa
yacakları mutlu bir gelecek umuduyla hepinize saygılar sunuyorum. (HEP, RP ve ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Selim Sadak. 
Kişisel konuşmalarda şimdi sıra Sayın Baki Tuğ'da. 
Buyurun Sayın Tuğ. 
Sayın Tuğ, sizin de süreniz 10 dakikadır. 
BAKt TUĞ (Ankara) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; bugün tarihin huzurun

da bulunuyoruz. Hepimizin yerine getirmekle mükellef olduğu görevleri vardır. Bu görevler
den birisi de, güneydoğudan bu kutsal çatının altında gelen arkadaşlarımıza düşmektedir. Gü
neydoğu olayları, öncelikle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin meselesidir, siyasî iktidarın me
selesidir, bütün.siyasî partilerin meselesidir. Güneydoğu olaylarını sadece siyasî iktidarın me
selesi görmek de yanlıştır. O nedenle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında bulunan 
her milletvekili, bu işin şuuruna varmalıdır. Aksi takdirde, güneydoğudaki olayları önleme im
kânınız yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin güneyi, doğusu, batısı, kuzeyi söz konusu değildir. Tür
kiye, misakı millî ile hudutları çizilmiş, bu hudutların değiştirilmesi mümkün olmayan bir ülkedir. 
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Bu ülkenin sınırlarının değiştirilmesine, önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi, onu takiben siya
sî iktidar, onu takiben de sayasî partiler ve Türk Milleti müsaade etmeyecektir. Bunu huzuru
nuzda söylemeyi tarihî bir vebal kabul ediyorum değerli arkadaşlarım. (DYP ve ANAP sırala
rından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Şırnak, hepimizin içinde, hepimizin gönlünde kanayan bir yaradır. 
Şırnak için, Şırnak'tan bu kürsüye gelen milletvekili arkadaşım ne düşünüyorsa, ben de aynı 
şeyleri düşünüyorum. Onun tersini düşünmek mümkün müdür? Sayın Sadak'Ia, Baki Tuğ'un 
bu kürsüdeki hakları eşit midir, değil midir? Eşittir değerli arkadaşlarım. Öyleyse, Sayın Sa
dak ve Sayın Sadak gibi olan arkadaşlarım ve bu Meclisin bütün üyeleri aynı hakka sahiptir. 
Bu nedenle de, Şırnak'ı korumakla, Şırnak'taki insanın derdine çare olmakla mükelleftir de
ğerli arkadaşlarım. Şırnak, sadece o yöreden gelen milletvekili arkadaşlarımın bölgesi değil
dir; Türk Milletinin bölgesidir değerli arkadaşlarım, (DYP sıralarından alkışlar) 

Saygıdeğer milletvekilleri, hepimizin vermesi gereken bir karar vardır. Bu karar, Türkiye'
de birliği, beraberliği ve huzuru temin etmektir. Ne orada teröristin yanlış davranışı nedeniyle 
hayatını kaybetmiş insanımızın ne de çoğunu davulla, zurnayla oraya namus bekçisi olarak as
kere göndermiş ananın babanın gözyaşını akıtmaya hiç kimsenin, hele bu Parlamentonun çatı
sı altında bulunan hiçbir arkadaşımın hakkı yoktur değerli arkadaşlarım. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Şırnak olayları, Sayın Sadak'ın da söylediği gibi, sadece Şır
nak olayı, değildir. Güneydoğu meselesidir. Neden Güneydoğu meselesidir? Bu, kendiliğinden 
gelişen bir olay değildir; tarihe baktığımız zaman, bunun nedenleri vardır, sebepleri vardır. 

Değerli arkadaşlarım, güneydoğu meselesi, Ortadoğu meselesidir. Kıbrıs meselesi, Kaf
kaslar, Orta Asya cumhuriyetleri ve Balkanlardaki olaylar... Eğer, son yıllarda bu olaylar gün
deme gelmemiş olsaydı, zannediyorum, Güneydoğu olayları bu kadar şiddetlenmeyecekti. Evet, 
dış güçler vardır, dış güçlere ortaklık yapan yerli güçler de vardır, PKK terörist örgütü de var
dır değerli arkadaşlarım. 

Benim, güneydoğudan milletvekili olarak gelen arkadaşlarımdan ricam şudur; PKK-Ermeni 
işbirliğini güneydoğuda her ferde, her aileye bu arkadaşlarım anlatmalı, PKK'nın saldırısın
dan güneydoğuyu birlikte kurtarmalıyız değerli arkadaşlarım, Güneydoğudan gelen milletve
kili arkadaşlarımdan bir bölümü bunu yaptığı takdirde, bizim bu arkadaşlarımızla gerçekleş
tirmeye hazır olduğumuz, her türlü, demokratikleşme de vardır, insan hakları da vardır, huku
kun üstünlüğü de vardır. 

Değerli arkadaşlarım, hukukun üstünlüğünü, insan olup da savunmayacak bir insanı gö
remiyorum. İnsan haklarını, insan olup da savunmayacak bir arkadaşı düşünemiyorum. Kaldı 
ki, bu siyasî iktidarın görevi demokratikleşmeyi de, hukukun üstünlüğünü de, insan haklarını 
da gerçekleştirmektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu iktidar, bunun için gündeme gelmiş ve bunun için kurulmuştur. 
Bu iktidar, söylediği her şeyi yerine getirecektir, bundan hiçbir arkadaşımızın kuşkusu olma
sın. (ANAP sıralarından gürültüler; RP sıralarından, "Ne zaman?.. Becerecek mi?" sesi, gü
rültüler) 

BAŞKAN — Söz kesmeyelim arkadaşlar. „ 
Sayın Tuğ, iki dakikanız var. 

— 332 — 



T.B.M.M. B : 97 28 .8 .1992 0 : 1 

BAKt TUĞ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, beceriyor mu beceremiyor mu, onu za
man gösterecektir; bekleyelim... 

BAŞKAN — Sayın Tuğ, siz devam buyurun. 
BAKt TUĞ (Devamla) — Sizin sekiz yılda becerdiklerinizi herhalde bu siyasî iktidar sekiz 

ayda gerçekleştirecek değildir. Müsaade edin; bir senemizi dolduralım, tedbirlerini tümüyle alam-
lım; eğer, bu siyasî iktidar bizim istediklerimizi gerçekleştirmezse, bu siyasî iktidarı iktidardan 
uzaklaştırmak da, bizim tarih karşısında vebalimiz ve sorumluluğumuzdur. Huzurunuzda ga
yet açık konuşuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar.gülüşmeler) 

Ancak, benim bir inancım var, iki gün önceki konuşmamda da arz ettim; bu siyasî iktida
rın oluşum şeklini, Türkiye'nin hara görüyorum, teminatı görüyorum; Türkiye'nin güneydo
ğudaki meselelerini ancak bu İktidarın halledeceğine inanıyorum değerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Tuğ, toparlayalım... 
BAKt TUĞ (Devamla) — Sayın Başkanım, toparlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, hiç birbirimizi aldatmayalım ve bu kürsüye geldiğimiz zaman da 

sadece birbirimizi tenkit etmiş olmak için tenkit etmeyelim; bu, millî bir meseledir; bu mesele
de, hep beraber olalım. Eğer, bu meselenin üstesinden biz gelemezsek, bu meseleler sizin de, 
bizimde üstemizden gelir. Hepimiz bunun idraki, bunun şuuru içerisinde olmalıyız. Bu basit 
bir olay değildir değerli arkadaşlarım. 

Sayın Başkanım, esasen bu konuda söylenecek çok sözlerimiz vardır; ancak, zamanımız 
çok kısıtlı olduğu için ben tedbirleri sıralamak suretiyle sözlerime son vermek istiyorum. 

Bir defa, güneydoğudaki insanın gönlüne gireceğiz. Bu insanları devletin teminatı altında 
olduklarına inandıracağız. Buna inandırmak için de, güneydoğuda görev yapan devlet güçleri
ni her türlü desteğimizle destekleyeceğiz; ancak, güneydoğuda görev yapacak arkadaşları gön
dereceğimiz zaman, valisiyle, jandarma komutanıyla, emniyet müdürüyle, savcısıyla, hâkimiyle, 
birbirleriyle anlaşacak nitelikteki, görevlileri o yörede görevlendireceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, PKK terör örgütüne silah getiren yolları keseceğiz. Bu yollar kesil
mediği takdirde, bu olaylar devam edecektir. Ayrıca, PKK'nın destek aldığı maddî güçler nere
den geliyorsa, onları da önlemek mecburiyetinde ve zorundayız. 

Değerli arkadaşlarım, yörede şu anda iç savaşın şartları vardır. Treniniz gidiyor yakılıyor, 
otobüsünüz gidiyor yakılıyor... Bunları önleyici nitelikteki her türlü tedbir, en kısa zamanda 
düşünülmeli ve alınmalıdır. 

Elbette yörenin geri kalmışlığı söz konusudur; ancak, geri kalan yöre sadece güneydoğu 
değildir; Türkiye'nin birçok yöresi, asgarî ölçülerde, güneydoğu kadar geri kalmıştır. Hepimi
zin gönlü arzu eder ki, güneydoğu, Bursamız kadar, îstanbulumuz kadar, tzmirimiz kadar bes
lensin ye gelişsin; ancak, devletin imkânları ne ise, o yapılmakta ve o konuda da, güneydoğu 
için azamî dikkat gösterilmektedir. Mevcut siyasî iktidarın güneydoğuya yapılması gerekenin 
üzerinde hizmet götürdüğü inancındayım. 

Değerli arkadaşlarım, güneydoğuda bir de Çekiç Güç meselesi vardır. Çekiç Güç kontrol 
altına alınmalıdır diyorum ben. Kanseri aspirin hapıyla tedavi edemezsiniz , kanserin ilacı ne 
ise kansere onu uygulayacaksınız. 
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ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — İktidara söyle. 
BAKİ TUĞ (Devamla) — İktidar gereğini yapıyor, hiç sıkıntınız olmasın. 
BAŞKAN — Sayın Tuğ, lütfen... 
BAKİ TUĞ (Devamla) — Bakın, biz burada politika yapmak istemiyoruz. Politika yap

maya kalkışırsak, hepinize verilecek çok güzel cevaplarımız var. Sekiz yıldan beri bu olayları 
bu noktaya zannediyorum sizler getirdiniz; bu iktidar getirmedi, müsaade buyurun yani... 
(ANAP sıralarından "ayıp ediyorsun" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Tuğ... 
BAKİ TUĞ (Devamla) — Sayın Başkanım ya sözlerini keserler; yoksa her türlü cevapları

nı alırlar. Biz, başı dik insanlarız, bizim kimseye verecek hesabımız yoktur. Biz bu memleketin, 
bu milletin, bu toprakların dışında hiçbir şey düşünmüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tuğ, şahsınız adına konuşuyorsunuz, parti adına konuşmuyorsunuz. 
Şahsınız adına lütfen sözünüzü bağlayınız; 14 dakika oldu. 
BAKİ TUĞU (Devamla) — Şimdi bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Hiçbirimiz zulme rıza göstermiyoruz. Zulme rıza gösterenler de zalimdir değerli arkadaş

larım. O nedenle, bu kürsüde, bu konularda, geliniz hep beraber politikayı bir kenara bıraka
lım. Bu bizim millî meselemizdir. Birleşelim, bütünleşelim ve bu konuyu hep beraber helledelim. 

Eğer siz diyorsanız ki, "bu mesele sadece siyasî iktidarın meselesidir." (ANAP sıraların
dan "siz diyorsunuz" sesleri) Ben şahsen o tür bir düşüncenin yanlış olacağı inancındayım. 
Hepimizin meselesidir; ama öncelikle icraatı yapacak olan siyasî iktidardır. Siyasî iktidarın bu 
olayları daha güzel şekilde önlemesi konusunda tedbir önerileriniz varsa, ben inanıyorum ki 
bu siyasî iktidar o tedbirleri de alacak ve uygulayacaktır. Birbirimizi tenkit çok kolaydır; an
cak, meseleleri düzene koymak ondan çok daha zordur. 

Esasen söyleyecek çok daha güzel şeylerim vardı; fakat sayın Başkanım ikaz ediyorlar, Sa
yın Başkan ikaz ettiği için sözlerimi burada keserken tekrar etmek istediğim iki cümle var; bu 
ülkenin birliği, beraberliği ve bütünlüğü için birbirimizi tenkit etmekten çok, yapabileceğimiz 
işler nelerse o konuda birbirimizi ikaz edelim. İkazınızın her türlüsüne açığız biz. 

Ayrıca, güneydoğudan gelen ve arka sıralarda oturan milletvekili arkadaşlarıma da sesle
niyorum; bir olalım, beraber olalım, kanayan yaraları hep beraber saralım. Hiç birbirimize yanlış 
gözle bakmayalım diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baki Tuğ. 
Sayın İçişleri Bakanımız İsmet Sezgin söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Sezgin. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın).— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, aziz 

arkadaşlarım; 25 Ağustos günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Şırnak ilimizde 
meydana gelen olaylar başta olmak üzere, Güneydoğu Anadolu Bölgemizde meydana gelen 
olayları ve gelişmeleri görüşmek üzere, bir genel görüşme yapılması hususunda, Anamuhale-
fet Partisi tarafından talepte bulunulmuştur. Konu ile ilgili olarak ve Hükümet adına görüşle
rimizi açıklamak, grupları ve şahısları adına konuşan sayın sözcüleri ve değerli milletvekilleri
ni cevaplamak üzere yüksek huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. Bu münasebetle, hepinize 
en derin saygılarımı sunuyorum. 
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Bu görüştüğümüz konunun önemi genel görüşme talep ve teklifiyle ortaya çıkmış değü\ 
dir. Bu konu, sekiz yıldan beri ülkemizin gündeminde bir numaralı sorun olarak önemini, an
lamını ve konumunu muhafaza etmektedir. Bu sekiz yılın yedi yıl üç ayı, görüşme talep ve tek
lifinde bulunan siyasî partimizin iktidar olduğu döneme rastlamaktadır. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sekiz yıl değil, yirmi yıl. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Genel görüşme teklifinin gerekçesin

de, "ayrılıkçı ve bölücü unsurlarca devletimizin varlığına, vatanın ve milletin bölünmez bütün
lüğüne karşı girişilen bu ihanet hareketleri, Hükümet yetkilileri tarafından yapılan ve geçmiş 
hükümetleri suçlayıcı beyanlar, belirsiz ve yetersiz politikalar karşısında şiddetini bütün vaha-
metiyle artırarak devam etmekte ve maalesef, hadiseler gün geçtikçe başka bölgelere de sıçra
ma eğilimini göstermektedirler denilmektedir. Bu gerekçeyle yedi yıl üç aylık dönemdeki uygu
lamalar göz ardı edilerek, Hükümetimizin dokuz aylık icraatının eleştirildiği, teröre ve bölgeye 
yönelik Hükümet politikasının yetersiz olarak nitelendirildiğini ibretle izledik. 

Her türlü eleştiriye açık olmakla birlikte, geçmiş dönemlerdeki yanlış politikaların sonuç
larının bugünkü Hükümetin kısa süreli icraatına fatura edilmesini de insaf ölçüleriyle bağdaş-
tıramadığımı, buna karşın, ülkemizin ve demokrasimizin kalbi olan Yüce Mecliste eleştiriye 
her zaman açık olduğumuzu, bu genel görüşme ile çok önemli ve ciddî bir sorunun, bir devlet 
sorununun, ülkenin geleceği sorununun, ulusumuzun huzurunda tartışmaya açılmasından son 
derece memnun olduğumuzu da ayrıca belirtmek istiyorum. 

Bizim, geçmiş hükümetleri suçlayıcı beyanlarda bulunduğumuzu ileri sürenleri de, bura
da hoş karşılıyoruz; çünkü sevgili arkadaşlarım, insanların geçmişten rahatsızlık duymamaları 
mümkün değildir. Bunu, Sayın Yılmaz'ın konuşmalarında da, açık ve seçik olarak görmek, 
izlemek mümkündür. 

Değerli milletvekilleri, hepinizin kabul ettiği gibi, Türkiye'de terör bugünün sorunu değil
dir. Geçmişe, tarihe dayanan ekonomik, sosyal ve siyasal nedenlerin yanı sıra, ülkemizin geli
şip kalkınmasından tedirgin olan iç ve dış mihrakların da bu olaylarda büyük etkisi vardır. 
Ayrıca, güney sınırlarımızın ötesinde, bizim inisiyatifimiz dışında cereyan eden birtakım olu
şumların, Türkiye'deki terörist eylemlerin artışında rol oynadığı da açık bir gerçektir. Kim ne 
derse desin, kim neyi ileri sürerse sürsün, gerçekleri tahrif etmeden, durumu iyi değerlendir
mek için, sorunu baştan ele alıp günümüze kadar getirmek zorundayız. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 15 Ağustos 1984 tarihinde başlayan bölücü 
eylemler, 1984 yılı itibariyle 47; 1985 yılında 127; 1986 yılında 129 olarak yaygınlaşarak geniş
lemiş, nihayet 19 Temmuz 1987 tarihinde olağanüstü hal uygulamasına ve Olağanüstü Hal Bölge 
Valiliğinin ihdasına neden olunmuştur. 

Olağanüstü hal uygulamasına rağmen, 1987 yılı itibariyle 149; 1988 yılında 315; 1989 yı
lında 802; 1990 yılında 801 ve 1991 yılında 1 165 PKK hareketi gözlenmiştir. 

1987 yılında kurulan Olağanüstü Hal Bölge Valiliğiyle birlikte, devletin, ekonomik yön
den bölgeye büyük kaynaklar aktarmasına rağmen, başarıya ulaşılamadığı rakamsal olarak or
tadayken, 20 Kasım 1991 tarihi itibariyle hükümeti devraldığımızda, Güneydoğu Anadolu Böl
gesinin tahlil sonuçları tam bir vahameti yansıtıyordu. Olağanüstü hal bölgesinde halkın soka
ğa çıkma cesareti yoktu. Bunların bir bölümünü, biraz evvelki takdim konuşmamda da belirt
tiğim için, ifade etmiyorum; ama, bölge halkı, örgütün baskısı, devletin de güvenliği sağlaya
maması sonucu, arada kalarak, toplumsal olaylara itilmiştir. 
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Olağanüstü hal bölgesinde görülen bu tabloya paralel olarak, diğer büyük kentlerimizde 
de korku egemen olmuş, ülke genelinde terörün kangren halini aldığı, baş edilmesinin müm
kün olamayacağı gibi bir genel kanaat, maalesef yaygınlaşmış ve maalesef bu kanı, devleti yö
netenlerde de yer etmiştir, 

Değerli arkadaşlarım, açıkça söylemek gerekirse, güneydoğuda önemli bir hata yapılarak, 
teşhiste yanılgı sonucu, terör hareketinin devletin kontrolünden çıkmasına zemin hazırlanmış, 
bölgede, devletin bünyesinde anayasal rejimimizin kuralları içinde kalınarak hiyerarşik esasla
rı belli olan bir yapı teşkil edilmek suretiyle terörist eylemlere karşı yeterli güvenlik önlemleri 
geliştirilememiştir. Bu uygulama sonucunda, devlet otoritesi sürekliliğini giderek yitirmiş ve 
yöre halkı devletten yana mı yoksa örgütten yana mı olalım gibi bir ikilemle karşı karşıya bıra
kılarak, kararsızlığa itilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde büyük boyutlara ulaşan terörün önlenmesi, Hükümeti
mizin ana hedeflerinden biridir. Hükümet programımızda da belirttiğimiz gibi, bilhassa gü
neydoğuda yaşanan şiddet ve terör olayları ve akan kanın durdurulması, öncelikle ele alınması 
gereken, partilerüstü, çok önemli bir sorundur. Bu soruna, demokratik hukuk devleti kuralla
rı içerisinde çözüm bulunması Hükümetimizin programının ana hedefidir. 

Değerli arkadaşlarım, bilinmelidir ki, Türkiye terörü mutlaka yenecektir ve yenmek zo
rundadır. Terörü yaratanlar ve şiddet kullananlar demokrasi içerisinde mutlaka etkisiz hale ge
tirilecektir. Bu hususta, Hükümetimizin politikası ve stratejisi açıktır. 

Eşkıyanın devlete, masum vatandaşlarımıza, askerlerimize ve polislerimize kalkan elleri 
kırılacaktır; ama bunu yaparken, demokratik hukuk devleti kuralları içerisinde, halkı korku 
ve kuşkulardan kurtararak, devlete sarılmasını sağlayarak hareket etmek zorundayız. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetimiz, göreve başladığı 20 Kasım 1991 tarihinden itibaren, 
terörün önlenmesi hususunda takındığı kararlı tutumunu sürdürmektedir. Nitekim, 21 Mart 
Nevruz gününü ayaklanmaya dönüştürme gayretleri, devletin kararlılığı sonucu akamete uğra
tılınca, PKK'nın bölgedeki kitle desteği kırılmış, hatta örgütün aleyhinde toplumsal tepkinin 
gündeme gelmesi sağlanmıştır. 

Diğer taraftan, 10 Temmuz 1992 tarihinde Vedat Aydın'ın ölüm yıldönümü münasebetiyle 
çevre illerden Diyarbakır'a katılımlarla gerçekleştirilmesi düşünülen ve arkasından da tüm ille
rimizde gelişerek yaygınlaştırılması hedeflenen kitle hareketi alınan etkin önlemler sonunda 
sonuçsuz bırakılmıştır. Ağırlıklı olarak, devletin bölge halkına, adil, eşit, insancıl, sevecen ve 
şefkatli yaklaşması sonucu kitle desteğinden yoksun bırakılan PKK örgütü, gücünü ve etkinli
ğini koruduğu imajını verebilmek maksadıyla bölge halkına karşı, yaşlı, genç, kadın, kız, çoluk-
çocuk ayrımı yapmaksızın insanlık dışı vahşice katliamlara girişebilmiştir. 

Bu arada, Körfez krizi sonunda Kuzey Irak'ta meydana gelen durumu ve otorite boşluğu
nu iyi değerlendiren örgütün, militan kadrolarının bir kısmını da bu bölgeye yerleştirerek, ko
laylıkla ve bol miktarda temin ettiği ağır silahlarla 1992 yılı için güvenlik güçlerine karşı plan
ladığı eylemleri uygulamaya koyma imkân ve kabiliyetini artırdığı bilinmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Hükümeti devraldığımız 20 Kasım 1991 tarihinden günümüze kadar 
bölgede 1 381 olay meydana gelmiştir. Bu olaylarda 197'si asker, 119'u polis, 54'ü geçici köy ko
rucusu olmak üzere, toplam 270 güvenlik görevlisi şehit olmuş, 354 vatandaşımız da hayatını 
yitirmiştir. Bölgede teröristlere yönelik olarak yürütülen operasyonlar sonucunda 601'i ölü, 89'u 
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yaralı, 365'i sağ olmak üzere, toplam 1 055 terörist ele geçmiş, 147 terörist ise kendiliğinden 
güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Teröristlerle birlikte 2 072 uzun numlulu silah, 785 taban
ca, 1 075 bomba, 156 bin adet muhtelif çapta mermi ele geçmiştir. 

Bu arada, yurt çapında, özellikle istanbul, Ankara, Adana, izmir ve Malatya gibi büyük 
şehirlerimizde terör faaliyetlerinde bulunan devrimci sol örgüte yönelik olarak yapılan operas
yonlarda, 1 583'ü sağ, 32'si ölü olmak üzere, 1 615 terörist, ile birlikte, 120 otomatik silah ve 
tabanca, 1 011 mermi 55 bomba ele geçirilmiştir, 

Sayın milletvekilleri, 1984 yılında 250-300 civarında bir kadro ile Güneydoğu Anadolu Böl
gemizde terör eylemlerine başlayanlara karşı gerçekleştirilen operasyonlarda oldukça büyük ka
yıplar verdirilmesine rağmen, 2 700'ü ülkemiz sınırları içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edi
len, 10 bin civarında militan güce ulaşan terör örgütünün kaynağının kurutulması, bölgenin 
coğrafî yapısı ve masum halkın zarar görmemesi kaygısı da dikkat nazarına alındığında, za
man alıcı, dikkat ve sabır isteyen bir mücadeleyi gerekli kıldığı görülmektedir. 

Gerek ülke genelinde ve gerekse güneydoğuda terörle mücadelede alınan etkin önlemlerle 
önemli mesafeler katedilmesine, terör gruplarının halk desteğinden mahrum bırakılmasına karşın,-
terörün kökünün kurutulması aşamasına henüz gelinemediği; ancak, son günlerde yoğunlaşan 
olayların da, teröre karşı devletin aldığı bu önemli mesafeler karşısında, terörist örgütün güç 
kaybını kamufle etmeye yönelik hırçınlık tezahürü eylemler olduğunu söylemek mümkündür. 

Nitekim, PKK terör örgütünün 18 Ağustos İ992 günü saat 20.30 sıralarında Şırnak ti mer
kezinde, güvenlik kuvvetleriyle kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik olarak başlattığı, 48 saa
ti aşan süreyle ve fasılalarla sürdürdüğü silahlı saldırı ve çatışmalarda, havan ve roketatarlar 
gibi ağır silahlar kullandığı gözlenmiştir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; burada bir hususu üstüne basarak vurgulamak isti
yorum. Muhalefet sözcüleri Sayın Yılmaz, Sayın Asiltürk ve şahsı adına konuşan HEP Millet
vekili Sayın Selim Sadak, Şırnak meselelerini anlatırken, adeta olayın nasıl meydana geldiğini 
ya biz anlatamamışız yada anlamamış gibi güründüler. Sayın Selim Sadak'ı kabul ediyorum 
ve Sayın Selim Sadak, Şırnak'ta, beraber gittiği HEP'Ii milletvekili arkadaşlarıyla birlikte, "Düş
manın yaptığını gidin anlatın, göçün, burayı terk edin, bunu bütün dünyaya anlatın" diye nu
tuklar çeken bu arkadaşlar ile Sayın Mesut Yılmaz'ın." İktidarın 9 ayda bıraktığı sadece gözya-
şıdır, sadece göçtür" demesini, eski bir Başbakan olarak, sevgili kardeşimiz Sayın Yılmaz'a ya
kıştıramadığımı ifade etmek istiyorum. (DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gü
rültüler) 

A. MESUT YILMAZ (Rize) — Yani göç yok mu diyorsunuz? Sayın Bakan? 
NABt POYRAZ (Ordu) — Yalan mı? 
tÇİŞLERt BAKANI İSMET SEZGtN (Devamla) — Şimdi anlatacağım, müsaade ederse

niz anlatacağım. 
BAŞKAN — Sayın Bakanı dinleyelim; bilgi veriyor. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGtN (Devamla) — Konu, Sayın Yılmaz'ı eleştirmek de

ğil, Sayın Yılmaz'ı eleştirmekle bir yere varılmaz ve Sayın Yılmaz da, eleştirmekle bir yere varı
lamayacağını çok açık olarak ifade ettiler; eleştirmediğini ifade ettiler; ama tabiatıyla bir siyası 
partinin, bir eski hükümetin omuzunda 8 yılın sancıları, tortuları dururken, elbetteki eleştirmek 
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için gayret gösterecek. Biz bunu tabiî karşılıyoruz, normal karşılıyoruz. Bir anamuhalefet Par
tisi Genel Başkanının, sayın sözcüsünün Mecliste söyleyebileceği sözler olarak görüyoruz. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Sevgili arkadaşlar, benim sözümü kesmenize gerek yok. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, siz devam edin efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Ben burada, İçişleri Bakanı olarak 

ve polemik yapmaması gereken bir insan sıfatıyla, devletin bilgilerini Yüksek Meclise olduğu 
gibi aksettirerek anlatmak zorundayım. 

Çok sevgili arkadaşım Sayın Asiltürk de beni çok iyi dinlesin. Anlıyorum ki -bazı arka
daşlar da ifade etti- biz propaganda yapmasını bilemiyoruz ve olayları yansıtamıyoruz. Bu, 
demekki, bir yerde doğruymuş. 

Sevgili arkadaşlarım, 20 Ağustos Salı günü saat 20.40 sularında Şırnak'ın dört bir yanın
dan; dere tarafından, tugayın arka tarafından, kömür ocakları tarafından ve evlerin bulundu
ğu taraftan ateş başlıyor. Tabiî bunları neden bu kadar detaylı biliyorum; çünkü, Şırnak mil
letvekillerinden çok daha fazla Şırnak'a gittim. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — 20 Ağustos Sah günü değil. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Affedersiniz efendim; 18 Ağustos Salı 

günü saat 20.40'da dört taraftan ateş başlıyor, bir an şaşkınlık oluyor; bu arada elektrikler 
sönüyor ve trafo ateşe veriliyor, PTT hatları, linkleri ateşe veriliyor; şehir, karanlıkta ve dış 
alemle telefon muhaberesinin kesilmesiyle karşı karşıya kalıyor. Bu arada, biz olayı 20.50'-20.55'te 
haber alıyoruz ve o gün sabaha kadar telefonla irtibat kuruyoruz, kurşun sesleri, silah taraka-
ları geliyor yaptığımız telefon görüşmelerinde. Ateş sabaha kadar devam ediyor ve öylesine de
vam ediyor ki uzun namlulu silahlar, G—3'ler, Kaleşnikoflar, havan topları ve roketatarlar... 
Bu, sabaha kadar devam ediyor, ertesi günü öyleye kadar, iki gün, yeni 48 saat devam ediyor. 
Bu arada birtakım anonslar yapılıyor. Ertesi sabah Bölge Valisiyle, Jandarma Bölge Komutanı 
Korgeneral oraya gidiyor. Ayın 20'sinde ve bundan önce yapılan bütün megafonlu bağırmala
ra, yani ilanlara, ricalara rağmen, ateş durmuyor. Bir ara ateş durunca, "Gelin yaralılarınızı 
alın, varsa bunları getirin, bunları tedavi edelim, ihtiyaçlarınızı görelim; kadınlar, çocuklar çık
sınlar, onlar evlerde durmasınlar" şeklinde yapılan anons üzerine, Şırnaklı sokağa çıkmaya 
başlıyor. Bu arada da sağlık ekipleri ve arama yapacak olan ekipler hazırlanıyor ve Şırnak'a 
doğru iniyor. Tam bu arada, emniyet güçleri, jandarma güçleri ve sağlık ekibi (hemşireler, he
kimler) tekrar yoğun bir ateşle karşılaşıyorlar; bu defa geri çekilmek mecburiyetinde kalıyorlar 
ve bu ateş de uzun süre devam ediyor. Bu arada devletin 100-150 milyar liradan fazla zararı oluyor. 

Sevgili arkadaşlarım, gene bu ateşin hafiflediği bir' ortamda ve iki günün geçmesinden sonra 
bu defa arama ekipleri ateşin durmasından yararlanarak şehre giriyor ve şehri taramaya başlı
yor. Üçüncü günün sonunda biz, Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal İnönü ve Devlet Bakanı 
Sayın Mehmet Kahraman ile beraber Şırnak'a gittik. Bundan önce de Sayın İçişleri Bakanlığı 
Müsteşarı, Sayın Emniyet Genel Müdürü ve Jandarmanın ilgili komutanları Şırnak'a gittiler. 
Yani, Devlet, 19 Ağustos sabahından itibaren, bütün gücüyle, Şırnak'taydı. Sayın Yılmaz, -
belki de espri merakından kaynaklandığını sandığım bir şekilde- "Şırnak olayları olurken Sa
yın İnönü tracking yapıyordu; Sayın Demirel de yunusun elini sıkıyordu" diyor. Tabiî, bunu 
espri hudutları içinde normal kabul etmek lazım, o anda alkış alıyor, tabiî bunlar güzel şeyler 
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olabiliyor; ama gerçek bu değil. Sayın İnönü Şırnak'a gitti; beraber gittik ve arkadaşlarımızın 
dediği gibi, sadece sınır tugayında Bölge Valisiyle görüşmekle yetinmedik; orada en az üç saat 
kaldık; vatandaşlarla, memurlarla görüştük; açık olan dükkânlara gittik, oradakilerle görüş
tük; bu konuşmalarımızı televizyon tespit etti. Bazı kimselerin telkin, tahrik ve tedhişlerine rağ
men, evlerinden çıkamayanlar bizi görünce evlerinden çıktılar ve bunlarla görüştük. Sayın tnönü 
trackinge ondan sonra gitti. Sayın Demirel'in yunusun elini sıkması bu olaylardan tam bir hafta 
öncedir. Sayın Yılmaz, Sayın Demirel'in yunusun elini sıkmasında ne var? Yunus, dostluğun, 
kardeşliğin, barışın, sevginin, insanlığın sembolüdür. Yani, bunları söylerken insanın insaf öl
çüleriyle bağdaşacak ve sonunda mahcup olmayacak şeyleri ifade etmesi lazım. 

Sevgili arkadaşlarım, bu şey bitiyor ve bir evde dehliz bulunuyor; 15-20 odası var. 20 kişi 
dehlizden çıkıyor ve o anda ateş sunuyor. Bu arada, yani olayın başladığı 18 Ağustostan itiba
ren 1 polis memuru 7 asker olmak üzere, 8 güvenlik görevlisi şehit oluyor, 6 polis memuru, 
14 er ve erbaş, 4 geçici köy korucusu ile 22 vatandaş yaralanıyor ve 15 vatandaşımız ölüyor. 

Sayın Asiltürk, Sayın Yılmaz ve Sayın Sadak'a sormak lazım; Şırnak'ta devlete yapılan 
bir saldırı var, iki gün devam ediyor ve arkadaşlar "Şimdiye kadar iki gün devam eden bir sal
dın olmadı" diyor. Yani, Anavatan Partisi Sözcüleri... 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Şehir işgali şeklinde olmadı. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGÎN (Devamla) — Ve sevgili arkadaşlarım, şu elimde 

gördüğünüz kâğıtta "Hakkâri'de PKK ile çatışma üç gün üç gece devam etti" diyor; bu, sevgi
li kardeşim Kalemli'nin beyanatı... 

NABÎ POYRAZ (Ordu) — O sınır boyundadır. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Şehrin içinde mi Sayın Bakan, lütfen onu söyleyin. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Şimdi, sevgili arkadaşlar... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya ) — Olayı çarpıtmayın. 
BAŞKAN — Sayın Kalemli, 5 saat siz konuştunuz, şimdi bırakın da Bakan konuşsun. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sevgili arkadaşlar, devlete saldırı var, 

devletin mallan zarara uğratılıyor, devletin askerleri öldürülüyor, polisleri öldürülüyor ve ateş 
48 saat devam ediyor. 

Sevgili arkadaşlarım, bu arada, bazı arkadaşlarımız da, "Efendim PKK'Iı sayısını önce 
1 000-1 500 dediniz, sonra 500-600" oldu. Efendim, karanlıkta ve ateşin yoğun bir şekilde de
vam vettiği bir anda, her evden ateş edildiği bir ortamda, elbette oradaki güvenlik güçleri sayı
da yanılmış olabilirler... 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — Tavuk karası mı var? 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Bakanım, komik oluyor bu konuşma. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Senin konuşman komik oluyor 

aslanım... , - • • ' • 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, müdahale etmeyelim... Değerli arkadaşlar... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Yani şimdi bunu devlet mi yapıyor 

Sayın Yılmaz, Asiltürk? Devlet mi yapıyor bunu? 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, siz konuşmanızı sürdürün. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, yani Şırnak'ta 

meydana gelen böylesine zararı... 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Bana söz hakkı doğdu Sayın Başkan. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Ve böylesine askerlerin ölümünü, po

lisin ölümünü devlet mi yapıyor?.. 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, sözlerimi çarpıtıyor, söz hakkı doğdu bana. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, siz konuşmanızı sürdürün muhaverelere girmeyelim. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Hayır, ben muhavereye girmiyorum 

Sayın Başkan, benim üslubum bu. 
BAŞKAN — Süre de ilerliyor; lütfen... 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Son sözlerimi çarpıttı Sayın Başkan. 
İÇİŞLERİ BAKANI ÎSMET SEZGlN (Devamla) — Tabiî, ben Sayın Yılmaz'a bir şey söy

lemiyorum ve konuşmalarımdan... 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Daha ne söyleyeceksiniz. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, sakin olun. (ANAP sıralarından gürültüler) Sayın Kalemli, 

sakin olun. Hükümet cevap veriyor, Hükümetten bilgi alalım. ' 
Buyurun Sayın Bakan. 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Üstelik de yalan söylüyorsun. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Milletvekili kardeşlerimiz buraya ge

lip bir gün PKK'yı lanetlemediler,, onu kabul ediyoruz ve bunların dediklerini de kabul ediyo
ruz. Çok değerli arkadaşlarımız, bir Şırnak olayı oluyor, Şırnak'ta devlete tecavüz var ve dev
leti yıkmayı bölmeyi, ulusun birliğini parçalamayı amaçlayan, ülkenin bütünlüğünü bozmayı 
amaçlayan bir tecavüz var. Bunu önlemek için devlet güçleri gayret gösteriyor ve şehit veriyor 
sevgili arkadaşlarım; ama Millet Meclisinde bazı arkadaşlarımızın, 'Acaba bu neden kaynak
landı, bir provokasyon muydu?" gibi birtakım düşüncelere girebilmesini kabul etmek müm
kün değildir. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — Aksini söyleyen yok. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGÎN (Devamla) — Bakınız sevgili arkadaşlarım, hiç kuşku 

yok ki, devlet, bu olayları çok daha kısa sürede bastırmaya ve bölücü terör eşkıyasına haddini 
bildirmeye muktedirdir; ancak, olaylar esnasında, bölge halkının olaylardan ve operasyonlar
dan zarar görmemesini temine yönelik olarak gösterilen duyarlılık ve teröristin halktan ayırt 
edilmesi konusunda gözettiler özen elbette zaman kaybına neden olmaktadır. Bu durumun za
fiyet olarak değerlendirilmesi çok yanlış olacaktır. 

Sevgili arkadaşlarım, sayın milletvekilleri; terör, sadece Hükümetin değil, tüm fertleri ve 
kurumlarıyla devletin bir sorunudur. Dolayısıyla, terörü önleyebilmek için, demokratik devle
tin bütün unsurlarıyla birlikte üzerine gitmek gerekir. Bu hususta Hükümetteki mevcut duyar
lılığın ve sorumluluğun, muhalefette, basında ve kamuoyunda da bulunması zorunludur; çün
kü, terörün öncelikli hedeflerinden biri de, demokrasinin ortadan kaldırılarak, ulusumuzun 
totaliter bir sistemle kendi iradesi dışında yönetilmesini sağlamaktır. Hükümetimiz, ülkemizde 
süre gelen terör olaylarını önleyebilmek maksadıyla her şeyden önce teröre karşı toplumsal bir 
mutabakat gerçekleştirmek ve teröristleri kamuoyundan soyutlandırmak yolunu seçmiştir. 
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Kamuoyundan soyutlanan hiçbir hareket uzun ömürlü olamaz. Bu uygar dünyamızda terörle 
mücadele eden ülkelerde de uygulanan en etkin mücadele yöntemidir. Bu mutabakat, her ke
simden önce Yüce Meclisin içerisinde sağlanmıştır. 26.12.1991 tarihinde bu Meclis çatısı altın
da, teröre karşı oluşturulan konsensüsün aynı canlılıkta devam ettiğini ve bundan sonra da et
mesini temenni ediyorum. 

Aynı şekilde, kamuoyumuz da, bu konuda, Yüce Meclisimizin saygıdeğer üyelerinin has
sasiyetine ortak olmuştur. Büyük şehirlerimizde vuku bulan terör olaylarına halkımızın tepki
si bunun en iyi göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Burada başka siz saygıdeğer milletve
killeri, aziz arkadaşlarım olmak üzere, devletine ve demokrasiye gönülden bağlı bütün vatan
daşlarımıza ve değerli basınımıza Hükümet olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Ulusça aynı du
yarlılıkta deyam ettiğimiz müddetçe terörün, eli kanlı teröristlerin ve kullandıkları maşaların 
amaçlarına ulaşmalarına imkân olmayacaktır. 

Diğer önemli bir husus da, 1984 yılından beri Güneydoğu Anadolu bölgemizde devam 
etmekte olan terörü yönlendiren, kutsal vatanımızı ve ulusumuzu hedef alan bölücü örgütün, 
komşu ülkeleri üs olarak kullandığı konusu sürekli söylenmesine rağmen, bir türlü çözüme ka
vuşturulamayan sorunların üzerine diplomatik görüşmeler yapmak suretiyle gidilmektedir, gi
dilmeye de devam edilecektir. Komşumuz Suriye ile bakanlar düzeyinde görüşmeler gerçekleş
tirilerek, bu konudaki hassasiyetimiz gösterilmiş ve yürütülen diplomatik görüşmelerin sonuç
ları alınmaya başlanmıştır. 

Ayrıca, Romanya, Makedonya, Arnavutluk ve Almanya ile güvenlik ve işbirliği anlaşma
ları imzalanmış, yakında ise, Bulgaristan, Çekoslavakya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ile 
anlaşmalar imzalanacaktır, öte yandan, Kuzey Irak'taki mevcut otorite boşluğundan istifa
deyle bu bölgede üslenen teröristlerin imkân ve kabiliyetlerinin kısıtlanması yolunda yerel li
derlerle gayet olumlu diyologlar geliştirilmektedir. 

Hükümetimiz, göreve başladığında ilk iş olarak, öncelikle sınırlarımızın kontrol altına alın
masına imkân verecek önlemleri almayı kararlaştırmıştır. Bu amaçla, sınır boylarındaki çalış
malar devam ettirilmektedir; ancak ülkemizdeki terörün sadece sınırdan olan sızmalarla oluş
tuğunu düşünmek ve olayları buna bağlamak da yanlıştır. Ülkemizin dağlarında teröristlerin 
yaşadığı gerçeğinden hareketle, içte de en etkin önlemlerin alınarak uygulamaya konulması sağ
lanmıştır. Bu maksatla, güvenlik kuvvetlerimize anında hareket kabiliyeti sağlayacak düzenle
melere gidilmektedir. 

Sevgili arkadaşlarım, bu arada bütün grupların sözcüleri değerli arkadaşlarım, "Sayın Baş
bakan etten duvar örüleceğini söylediği halde sınır kevgire dönmüştür" gibi gerçekle ilgisi ol
mayan birtakım beyanlarda bulunmuşlardır. Bakınız, Jandarma Sınır Tugayı birliklerince 
1987-1991 yılları arasında, tran ve Irak sınırından yapılan illegal girişlerde, dört yılda 8 153 
sanık ele geçirilmiştir. , 

Sevgili arkadaşlarım, Irak ve tran sınır bölgelerinde fiziki engel sistemleri tesis çalışmaları 
sürdürülmektedir. Hepinizin bildiği gibi, bu ülkelerde 1 700 kilometrelik hududumuz vardır. 
Bu bölgede yapılacak fiziki engellerin bir kilometresinin maliyeti bir milyar Türk lirasıdır. Bu 
yıl bütçeye 40 milyar liralık ödenek konulmuş ve bununla ilgili çalışmalara başlanmıştır. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Duvar ördünüz mü duvar? 
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İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Değerli arkadaşımız "duvar ördü
nüz mü?" evet sevgili arkadaşlarım, duvar ördük. Sayın Başbakanın "duvar ördük" dediği 
yerden hiçbir sızma yoktur; sızmalar, Kuzey Irak'taki devlet ve otorite boşluğundan kaynakla
nan bölgedeki sınırlardan ve İran'ın Türkiye ile olan sınırlarından olmaktadır. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Yanlış yere yaptınız o zaman. 
İÇİŞLERİ BAKANI ISfMET SEZGİN (Devamla) — Bunun dışında bir yerden geçiş 

yoktur... 
Sizin başladıklarınızı devam ettiriyorlar; Varsa, yanlışlık, sizden kaynaklanıyor. 
NABİ POYRAZ (Ordu) — Duvarı ören sizsiniz ama... 
BAŞKAN — Arkadaşlar, dinleyelim lütfen... Saat ilerledi... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Güvenlik kuvvetlerimizin terörü ön

lemek için, en güç koşullarda dahi canla başla çalıştığını, vatanları uğruna kendilerini siper 
ederek canlarını vermekten çekinmediklerini, şehirlerde, kırlarda teröristlerle, büyük bir azim
le mücadele ettiklerini, huzurlarınızda ifade etmekten gurur duyuyorum. Bu yolda şehit olan
lara Genab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Güvenlik kuvvetlerimizin bu sarsılmaz azmi karşısın
da, silahla, kanla, cinayetle uğraşanların sonu hüsran olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, milletimizin her ferdi devletimizin birinci sınıf vatandaşıdır. Kültür, 
düşünce, inanç, dil ve köken farklılıkları ileri sürülerek millî birliğimizin parçalanmasına, bir 
kısım vatandaşlarımızın ikinci sınıf vatandaş olarak addedilmesine asla rıza göstermeyiz. Her
kese şefkatle yaklaşılması esastır. Hükümetimiz kurulduğundan beri bu ülküden ayrılmamış
tır; ancak, güvenlik kuvvetlerimize uzun namlulu silah, havan ve roketatar gibi ağır silahlarla 
saldıranlara karşı, elbette, şefkatle gitmek mümkün değildir değerli arkadaşlarım. Ancak, te
rörün boyutu ne olursa olsun, Hükümetimizin, devletin gücünü hiçbir zaman bir öç alma ara
cı olarak kullanmayı düşünmemektedir. Hükümetimiz, terörle mücadele konusunda, öncelik
le, suç işlenmesini önleyici önlemler almaya çalışmaktadır. Bu önlemler alınırken, güvenlik kuv
vetlerimiz terörün sorumlularıyla vatandaşlar arasında ayırım yapmaya büyük özen göstermek
tedirler. Aksi uygulamaların, terör örgütlerinin yaratmaya çalıştıkları anarşi ve belirsizlik oluş
masına yardımcı olacağının bilinci içerisindeyiz. 

Hükümetimiz, vatandaşlarımız arasında kültür, düşünce, inanç, dil ve köken farkları ol
masını doğal karşılamaktadır; Bu tür farklılıkları bir zaaf olarak kabul etmemektedir; aksine, 
bu farklılıkları zengin kültür mozaiğimizi oluşturan değerli taşlar olarak görmekteyiz ve her
kesin de böyle görmesini bekliyoruz. Ancak, bu farklılıkları kullanarak, şiddet ve terör yoluy
la devletin tekliğine, ulusun birliğine ve ülkenin bütünlüğüne kastedenlere, hukuk devletinin 
kuralları içinde, meşru yollardan ayrılmamak koşuluyla, gereken cevap verilmektedir; bundan 
kimsenin şüphesi olmasın. 

Bu vesileyle, burada, Yüce Meclisimizin huzurlarında, terörü yaratanların mutlaka etkisiz 
hale getirileceğini, silahla, şiddetle bir yere varılamayacağını, bugüne kadar yarılamadığını da 
bir kez daha belirtmek istiyorum. ı 

Hükümet programımızda da yazılı olduğu üzere, devletin resmî dili, bayrağı, simgeleri, 
sınırları ve Türkiye Cumhuriyetinin hükümranlık hakları her türlü tartışmanın dışındadır; bu 
gibi konularda devlet ödün vermez değerli arkadaşlarım ve bunu tartışmaya açmayız. 
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Sayın milletvekilleri, bölgede yaşaşan insanlarımızın sorunlarını yakından bilmekteyiz. Böl
gede işsizliğe çare olarak, çehresini değiştirecek Güneydoğu Anadolu Projesi GAP'ın yürütül
mesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınılmamaktadır. Bununla, sorunun üzerine sadece polisiye 
tedbirlerle gidilmeyeceğini, güvenlik tedbirlerinin yanında, ekonomik ve sosyal tedbirlerimizin 
de safha safha yürürlüğe konulduğunu belirtmek istiyorum. Aynı şekilde, eğitim, sağlık ve is
tihdam gibi yaşamsal konulara da gerekli önem verilmektedir. Ancak, terörü kontrol altına 
alamadığımız müddetçe, bölge halkının ekonomik ve sosyal sorunlarını gerçek anlamda çöz
menin mümkün olmadığını da düşünmekteyiz. Geçmişte bunun tecrübeleri yaşanmıştır. Nite
kim, geçmiş hükümetlerce özel teşebbüsü özendirici tedbirler alındığı ve iktidarlarının başlat
tığı kalkınma hamleleri iddiasıyla devletin milyarları, teşvik adı altında bölgeye aktarılmış ise 
de, yeterince izlenemediği için, maalesef, bir sonuca ulaşamamış, çarçur edilmiştir. Eğer sözle
rimin doğruluğunu kanıtlamamı isterlerse arkadaşlarımız, benimle birlikte Güneydoğu Ana
dolu'da helikopterlerle bir gezi yapsınlar ve oradaki bütün bu tesisleri, dört duvardan ibaret 
tesisleri görsünler. 

M. VEHBÎ DİNÇERLER (Ankara) — Sayın Bakan, Sayın Eyüp Aşık gidecek, onu da 
götürün. 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Binaenaleyh, bölge insanının refahı 
için öncelikle silahlı şer mihraklarının kurutulması elzemdir. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamın başında da belirttiğim gibi, Güneydoğu Anadolu Böl
gemizde sekiz yıldır süregelen ve palazlanan terörist faaliyetlerin dokuz aylık icraatımızla yok 
edildiğini söyleyemeyiz. Geçmişte bölgedeki terörün niteliğinin teşhisinde ve uygulamada yapı
lan hataların meydana getirdiği birikimin de, eylemlerin devamında ve yaygınlaşmasında etkili 
olduğunu herkesin kabul etmesi gerektiği inancındayım, şunu açıkça ifade etmek gerekir ki, 
Hükümeti devraldığımız günden itibaren, bölgede terör çeteleri ile yürütülen mücadelede be
lirli aşamaya gelinmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada, sayın grup sözcüleri arkadaşlarımız, Demirel Hükümeti
nin dokuz ayda terörü önlemek için hiçbir önlem getirmediğini üstüne basa basa ifade ettiler... 

NABİ POYRAZ (Ordu) — Anlatın. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Bir dakika beklersen öğrenirsin. 
1. Değerli arkadaşlarım, bakınız, Hükümetimizin işbaşına gelmesinin akabinde, güven

lik birimleri arasında eksikliği hissedilen koordinasyonun en üst düzeyde sağlanması için bir 
dizi önlemler geliştirilmiştir. Bu bağlamda, mülkî amirlerin yetki alanları genişletilmiştir. 

NABİ POYRAZ (Ordu) — Mülkî amir evinden çıkamıyor; ne diyorsun?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Olağanüstü Hal Bölge Valisinin yet

kilerinin il valilerine devri yoluna gidilmiştir. İl valilerinin yetkileri de gerektiğinde kaymakam
lara verilmiştir. . ' . - . • 

Bölgede asker-sivil ikilemi ortadan kaldırılmış, sivil otorite egemen kılınmıştır. 
2. Bölgede görevli güvenlik güçlerimiz için büyük önem taşıyan helikopter ve zırhlı araç 

gibi ulaşım vasıtalarının takviyesine devam edilmektedir. 
NABİ POYRAZ (Ordu) — Kaç tane helikopter aldınız? 
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İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Şimdi söyleyeceğim; çok acelecisiniz. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Onlar hep bizim zamanımızda alındı. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — 3. Olağanüstü hal bölgemizdeki 

güvenlilk kuvvetlerimizin içerisindeki uzman personel yetersizlikleri göz önüne alınarak; ye
terli ve yetenekli personel ile güçlendirilmeleri sağlanmıştır. Ayrıca, personel, nitelik ve nicelik 
yönünden geliştirilmiş ve o bölgede terörizmle mücadele edebilecek yeteneklere sahip kılınmıştır. 

4. Bunun yanı sıra, bölgede, kısa sürede hizmet görme esasına göre oluşturulmuş, yeter
li eğitim görmemiş, tecrübesiz er ve erbaşlardan oluşan birlikler, belirli bir program dahilinde, 
eğitimli ve deneyimli birliklerle değiştirilmiştir. 

5. Temin edilen 20 000 yeni kadronun 6 000'inin Emniyet Genel Müdürlüğünün genel 
hizmetler bölümüne tahsisiyle, idarî hizmetlere atanacak personele verilecek görevler sonucu, 
bu hizmetlerde meşgul edilen polis, aslî hizmete döndürülerek, o bölgede çoğunluğu olmak 
üzere, asayiş hizmetleri takviye edilecektir. 

Ayrıca, 1992 yılında genel atamalar sonucu, olağanüstü bölge illerimiz ile İstanbul, An- _ 
kara ve İzmir İllerimize yeniden 4 762 personel ataması yapılmıştır. Bunun 2 500 tanesi güney
doğuya verilmiştir. İstanbul İli Bakırköy İlçesinin jandarma bölgelerinin büyük bir bölümü
nün polis bölgelerine devri sonucu, emniyet teşkilatına 7 500 personelin daha atanması yapıla
caktır. Bu yıl, bundan önceki 6 000'e -biraz evvel de ifade ettiğim gibi, gönderilen 4 762 polise 
ek- 7 500 polis eklenmiş olacaktır. 

Terörle mücadelede araç ve gereçlerin teknik seviyede desteklenmesi için, teşkilatın her bi
riminin ihtiyacı olan 2 000 adet taşıt alımına başlanmıştır. 1970'li yıllarda allınmış olan 54 adet 
zırhlı panzerlerin sayısı 178'e ulaştırılması planlanmış, ilk parti olarak 31 adet panzer Ameri
ka'dan yola çıkarılmıştır. Terörle mücadelede kullanılmak üzere 212 aracın zırhlandırılması söz
leşmeleri bitirilmiş, ilk parti olarak 20 adedi İstanbul Emniyet Müdürüne teslim edilmiştir. Ope
rasyonlar için ihtiyaç duyulan balistik koruyucu çelik yeleklerin 3 500 adedinin ihalesi yapıl
mıştır. Gece operasyonlarında kullanılmak üzere, gece görüş dürbünleri ile hedef noktalayıcı-
ları yeteri kadar alınmak suretiyle, ihtiyaç bölgelerine gönderilmek üzere planlamalar yapılmıştır. 

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) — Helikopterler ne olmuş, kaç tane helikopter alınmış? 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, bunların dışın
da daha pek çok önlemler alınmış ve her şeyden önce, kendisiyle mücadele edilen bu zorbala
rın, eşkıyaların sahip oldukları niteliklere, niceliklere uygun kişiler yetiştirilmiş ve bugün gü
neydoğuda mücadele on ay evvel yapıldığı gibi, üçbuçuk ay önce askere giden kimseler tarafın
dan değil, bu işte uzmanlaşmış polieslerimiz, jandarmalarımız tarafından yapılmaktadır sevgi
li arkadaşlarım. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) — Netice?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Tabiî, devlet de temadi ediyor. Siz 

de hep iyi şeyleri üzerinize alıyorsunuz, kötü şeyleri bize bırakıyorsunuz, bunu anlamak müm
kün değil. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Başlamış olan iyi şeylere devam edin Sayın Bakan. 
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İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, Sayın Yılmaz, 
konuşmalarında, "o bölgeye hiçbir yatırımın yapılmadığını, hiç ödenek gönderilmediğini, ge
çen yıla göre yüzde 95 eksik teşvik olduğunu" ifade ediyor. Bakalım rakamlar nasıl değerli 
arkadaşları : 

NABİ POYRAZ (Ordu) — Şişirme olmasın. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Bu yıl Güneydoğu Anadolu'da 4,3 

trilyon liralık ödenek, sadece devam eden projeler için ayrılmıştır. Geçen yıla göre bu ödenek 
artışı yüzde 126'dır değerli arkadaşlarım. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — Gazeteler öyle söylemiyor. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Ben, devletin bakanı olarak söylüyo

rum. Bana inanmazsanız, gidersiniz Devlet Planlamaya, rakamları karşılaştırırsınız. 

NABİ POYRAZ (Ordu) — Programa bakma, giden paraya bak; ne gönderdiniz? 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ayrıca yeni 121 

adet proje için 1,2 trilyon Türk Lirası ödenek ayrılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, yine bölgedeki sorunlu tesisler için -ki, bunlar 774 adettir- Kalkın
ma Bankası aracılığıyla yeniden başlatılma işine girişilmiştir. Burada yatırım yapacak kişilere 
Hazine arazilerinin tahsisi kararlaştırılmıştır ve gene bu bölgede yatırım yapacaklara 5 yıl Ku
rumlar Vergisi muafiyeti tanınmıştır. Yerli makinelerden KDV alınmaması ilkesi getirilmiştir. 
Asgarî vergi dışı kalması konusunda karar alınmıştır. 

Sevgili arkadaşlarım, Doğru Yol Partisi ile Sosyaldemokrat Halkçı Partinin oluşturduğu 
son onbir yılın en geniş tabanlı Hükümeti, tüm ülkemizde olduğu gibi, Güneydoğu ve Doğu 
Anadolu Bölgelerimizde de güvenlik ve huzuru, sevecen ve saydam yönetim anlayışını, etkin 
ve adil hizmeti getirmeyi ana ilke olarak belirlemiştir. Bunu gerçekleştirmek için, Hükümet 
Programımızda yer alan tüm hususları, gerekli yasal düzenlemeleri bir bir yerine getiriyoruz. 
Devletimizin ve milletimizin en önemli sorunu olan terörü kesin olarak önlemek için siyasal 
irade ve kararlılık içindeyiz. Terörle mücadelede, hukuk ve demokrasi zemininde gerekli her 
yol ve yöntemi kullanarak başarılı olacağız. Terörle ilgili yanlış teşhis düzeltilmiş ve sorunun 
doğru teşhisi yapılarak, doğru tedavi uygulamasına başlanmıştır. 

Devletimizi yıkmayı, vatanımızı bölmeyi ve millî birliğimizi bozmayı amaçlayan bölücü 
teröre karşı devlet ve millet olarak başlattığımız mücadeledeki azim ve kararlılığımız mutlaka 
başarıya ulaşacaktır. PKK ve onunla çıkar işbirliği içindeki diğer terör örgütlerinin büyük ka
yıplara uğratılması ve başlattıkları ayaklanma girişimlerinin etkisiz kılınması, vatandaşlarımı
zın, vatan ve devlet sevgisi ile engin sağduyusunun sonucudur. Her zaman olduğu gibi, gene, 
bu bölücü terör örgütünün sonu hüsran olmaya mahkûmdur. PKK'nın, Ermeni terör örgütleri 
ve diğer düşmanlarımızla işbirliği içinde bulunması; dedeleri, nineleri, ermeni çeteleri tarafın
dan binbir eziyet ve hakaretle yok edilmiş yöre halkınca çok iyi değerlendirilmektedir ve vatan
daşlarımız, bunun, gaflet ve hıyanet olduğunun bilinci içerisindedir. 

Devletimiz, ilkel bir ideolojinin temsilcisi ve gücünü sadece masum vatandaşlar üzerinde 
kurabildiği tehditten ve korkudan alan ve bazı dış ülkelerce de beslenen cinayet şebekesinin 
etkinliğini kırma gücündedir ve bu gücünü göstermektedir, 
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Değerli arkadaşlarım, mabette, siperde, mezarda, düğünde, dernekte ve bayramda, iyi gün
lerde; zaferlerin, başarıların övüncünü, sevincini; kara günlerde acıyı paylaşmada bir olan ulu
sumuzu bölmeye, birliğimizi bozmaya, devletimizin tekliğini yıkmaya yönelik her girişimi, dev
letimiz, halkından, Yüce Meclisinden ve demokrasiden aldığı güçle mutlaka yok edecektir. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN— Sayın Bakan, 5 dakikanız kaldı, rica edeceğim... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 

, BAŞKAN — Lütfen... 
İÇİŞLERİ BAKANIİSMET SEZGİN (Devamla) — Demokrasilere karşı en büyük tehdit 

unsuru olan terörizmle mücadeleyi, demokratik ilkelerden sapmadan; fakat kesin bir kararlı
lıkla sürdüreceğiz. Ancak, vatandaşa ve onun için var olan devlete saldırılara karşı herhalde 
şefkatle yaklaşmamız beklenemez. Devletin görevi, bu saldırıları önlemektir. Terörist örgüt men
suplarıyla masum yöre halkını birbirinden ayırmak ve terörist örgütün faaliyetlerini yöre hal
kına mâl etmemek gerektiğine inanıyoruz. Terörist örgütün en önemli silahı olan korkunun, 
yerini, devletine güven duygusuna bırakması, sorunun çözümünde dönüm noktasıdır. Yöre hal
kının terörist korkusundan sıyrılması ve devletine güven duyması için gereken ilgi ve sevgi dev
letimizce gösterilmektedir. 

Bu arada, vatandaşlarımızın güvenlik güçlerimize yardımcı olmasını, devlet ve vatandaş 
kucaklaşmasını, uygulanan doğru politikamızın ve demokrasimizin zaferi olarak görüyoruz. 
"Vatandaşımızın, devletine güveni, birlik ve beraberliği bozmak isteyenlere karşı mücadelede bize 
güç vermektedir. , 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sözlerime son verirken şu hususa da değinmek istiyo
rum: Muhterem Yılmaz Beyefendi, konuşmalarının başında, Meclisimizin dünkü oturumuna 
katılmamamız nedeniyle, "Meclise saygısızlık yapılmasın" buyurdular. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanının... Benim Sayın Cumhur
başkanım; ama, içinizde bazılarının doğal lideri... 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Zamanında öyle demiyordun ama... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Benim Sayın Cumhurbaşkanım. 
Anayasa, kendilerine, Millî Güvenlik Kurulunu dilediği tarihte, dilediği yerde toplama ve 

Bakanlar Kuruluna dilediği ânda başkanlık yapma yetkisini veriyor. 
Sayın Devlet Başkanı, kurucunuz, büyüğünüz, haminiz, himayeciniz, manevî lideriniz, her 

şeyiniz!... (ANAP sıralarından "doğru doğru" sesleri) 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Evet, evet... 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Sizin de Cumhurbaşkanına. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Şimdi, artık, Sayın Özal'ın ben mü

dafaa ediyorum, şu dünyanın işine bakın sevgili arkadaşlarım!.. (DYP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

"Anayasaya göre sizi burada topluyorum" diyor ve topluyor Sayın özal. Toplarken de, 
Sayın Başbakana ve Sayın Başbakan Yarımcısma sormuyor. Değerli arkadaşlarım, şunu da ifade 
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etmek istiyorum : Dünyanın hiçbir yerinde, bir devlet başkanı, başbakana sormadan çarşıya 
bile çıkmaz. Normal demokrasilerde böyledir bu. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — Yok öyle bir şey! 
tÇtŞLERÎ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sormasın, ona da lüzum görmüyor 

ruz; ama, Anayasanın emri gereğince Hükümet buna icabet ediyor ve o arada da Sayın Meclis 
Başkanına diyor ki, "Efendim, ben çok arzu etmeme rağmen gelemiyorum", "Neden?", "Şöyle 
bir durum var: Fiilî bir durum meydana geldi. Bu fiilî duruma uymak zorundayım", Sayın 
Meclis Başkanı da diyor ki, "Tabiî, biz, Meclisteki görüşmeyi ertesi güne erteleriz." 

Şimdi burada Sayın Yılmaz'ın hangi maksatla söylediği beni ilgilendirmez, o kendi dü
şünceleridir, kanaatlarıdır; ama, ben gene Meclise saygı yönünden ele alıyorum. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — Siz hangi maksatla söylüyorsunuz Sayın Bakan? 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Meclise saygı yönünden ele alıyorum 

Ancak, benim, Meclise olduğu kadar Anayasaya da saygım var. Anayasanın hükmünü bana -
tebliğ eden Cumhurbaşkanının bu tebliğine uyuyorum, Millî Güvenlik Kurulu toplantısına gi
diyorum; Hükümetimizin toplantısına riyaset ediyor Sayın Cumhurbaşkanı. 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) — Sayın Bakan, oy versinler, düşürelim Cum
hurbaşkanını!.. 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Bu arada, Sayın Yılmaz'ın bir sözü 
daha var: "Neden bu Hükümet -Tabiiî, ben, bu Anamuhalefet demiyorum, sayın Anamuhale-
fet diyorum- Millî Güvenlik Kurulunda alınan kararı Meclise getirmeli?" diyor. Böyle bir yol. 
yöntem var mı? 

A. MESUT YILMAZ (Rize) — Anlayamamışsınız, anlayamamışsınız... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Siz, sekiz yıl idare ettiniz ülkeyi, Millî 

Güvenlik Kurulu gibi, icraî olmayan, tamamen istişarî olan ve hükümete ancak kanaatini gö
türen bir kurulun tespitini, şimdiye kadar, sekiz yıllık zamanı idarenizde bir defa olsun Mecli
se getirdiniz mi?.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET CAVlT KAVAK (İstanbul) — Yanlış anlıyorsunuz siz. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen toparlayınız. 
Sayın Cumhurbaşkanını da pek savunmadınız yani... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, Sayın Yılmaz'

ın sözlelerinin bir noktasına katılıyorum; zaten çoğuna katılıyorum da... Yani, bir taraftan da 
"Hükümetin şikâyet etmeye hakkı yoktur" diyor; doğrudur. Hükümet şikâyet mercii değildir, 
Hükümet icra merciidir. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Sayın Demirel de öyle söylüyor. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Biz, şikâyet de etmiyoruz. Bunu nere

den söylediğini bilmiyorum sevgili arkadaşlarım; ama, benim, Hükümet olarak şikâyet etmeye 
ne kadar hakkım yoksa, yedi yıl üç aylık icraattan sonra, dokuz aylık Hükümeti eleştirmeye de 
o kadar hakkınız yoktur. (ANAP sıralarından gürültüler) Çünkü, bu canavar sizin ellerinizde 
büyüdü ve madem siz, bu canavarı öldürebililirdiniz de daha birbuçuk yılınız varken neden er
ken seçime gittiniz Mademki böylesine büyük kabiliyetli kişilerdiniz ve mademki bu kadar bü
yük gücünüz vardır, çok önlemler almıştınız ve büyük imar halmeleri yapmıştınız orada, 
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neden önlemediniz onu? Neden birbuçuk yıl önce seçime gittiniz? Nedeni sevgili arkadaşla
rım; Çocuk elinizde ölmesin diye; olay bu. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir nokta koyabilir misiniz? 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — 12 Eylül niye oldu o zaman Sayın Bakan? 
NABt POYRAZ (Ordu) — Hangi meseleye çözüm buldunuz? 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Yeni çocuklar doğdu dokuz ay oldu Hükümet olalı!.. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, Sayın Yılmaz 

önlemler ifade ettiler. Sayın Yılmaz'ın önlemlerini duyunca, vallahi evahhuş ettim, ürktüm. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Tevahhuş, korkmaktır; korktunuz yani... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Hayır, belki de bazı arkadaşlarımız 

anlamazlar diye ifade ettim. 
Sevgili arkadaşlarım, "komşulara savaş ilan edin" diyor. Madem savaş ilan etmek o ka

dar kolaydı da, sekiz yılda neden sen hiç savaş ilan etmedin? 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Vakit yoktu, her şey zamanında yapılır. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sevigili arkadaşlarım, insaf, dinin 

yarısıdır. İnsanın önce insafı olması lazım ve söylediği sözün de avakıbını düşünmesi gerekir; 
nereye gider, onu düşünmesi gerekir. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Ne alakası var onunla; dinlemediniz konuşmasını herhalde? 
A. MESUT YILMAZ (Rize) —. Dediğimi yine anlamamışsınız. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sayın Asiltürk kardeşimiz de "Şır-

nak Valisinin Şırnaklıyı kazanmıştık, kaybettik diye bir beyanı var" diyor. Şırnak Valisiyle ko
nuştum, böyle bir beyanının olmadığını ifade ediyor. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Gazetelerde manşet oldu. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — ̂ Gazetelerde her şey doğru olsaydı, 

sekiz yıldır sizler hakkında çıkan dolaplar dolusu, vitrinler dolusu şeyin doğru olması, onun 
da gereğinin yapılması gerekirdi. (ANAP 3iralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan... Sayın Bakan... Konuyla ilgili konuşunuz lütfen. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Gazeteler her şeyi yazıyor. (ANAP 

sıralarından gürültüler) 
NABİ POYRAZ (Ordu) — Şov yapıyorsun. 
BAŞKAN — Konuyla ilgili lütfen... (ANAP sıralarından "soruşturmalar ne oldu?" sesleri) 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Sizin okuduğunuz doğru, muhalefetinki yanlış. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Hiç merak etmeyin, onlar da ortaya 

çıkacak, onlar da araştırılıyor. Adil Türk mahkemeleri bunlar hakkında karar verecekler ve 
herhalde sizi ibra edecekler. Biz, sizin ibra edilmenizi istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen, konumuz içinde kalalım. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Yani, Türkiye'deki siyasî hayatın nor

mal düzene oturması ve demokrasinin bütünüyle gelişmesi için sizin ibra edilmenizi istiyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, konumuz içinde kalalım lütfen. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Bitiriyorum Sayırt Başkan. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bir demokrasi sorunu olan ve demokratik rejimi yık

mayı hedefleyen teröre karşı en sağlıklı mücadele yolu, halkımızın demokrasiye sahip çıkması
dır; çünkü, terörle, devletin olduğu kadar Yüce Meclisimizin, demokratik kitle örgütlerinin, 
siyasî partilerin, basınımızın ve daha geniş bir ifade ile, kendisini her şeyden sorumlu gören 
herkesin görevidir. 

Devletimizin, terör belasını kısa sürede yok edeceğine yürekten inanıyorum. 
Bu inanç ve duygularla, bu düşüncelerle, Yüce Heyetinize en içten saygılarımı sunuyor 

ve terörün bir partilerüstü mesele olduğunda, bir devlet sorunu olduğunda birleşen, bu bilinç 
içerisinde hareket eden değerli partilerimizin değerli sözcülerinin konuyla ilgili sözleri için de 
kendilerine şükranlarımı sunuyor, hepinizi, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DYP, SHP 
ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, yerimden çok kısa, bir hususu arz et

mek istiyorum. (DYP sıralarından "yine karıştıracak" sesleri) 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hayır karıştırmayacağım... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalemli. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, Sayın Bakan, konuşmaları sırasında, 

ismimden de bahsederek, bir gazete kupürü göstererek, "üç gün, üç gece çatışmalar olmuştu" 
diyerek, bunu delil diye Meclise sundular. Meclisin yanlış bilgilendirilmemesi bakımından, ve 
Sayın Genel Başkanımızın ifadelerinde yer alan "bizim zamanımızda hiçbir vilayet merkezin
de böyle bir terör havası esmemişti, böyle bir çatışma olmamıştı" şeklindeki sözünü bu mana
da tekrar düşünmelerini ve anlamalarını istirham ediyorum. Zaten kendileri de belirtiler, her 
gazete haberinin doğru olmadığım söylediler. Sayın Bakanın, bir sınır çatışması ile vilayet için
de olan bir çatışmanın farkını anlayacaklarını ümit ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Tutanağa geçmiştir. 
Söz sırası Sayın Bülent Ecevit'tedir. 
Buyurun Sayın Ecevit. (DSP, ANAP, RP ve MÇP sıralarından alkışlar) 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlar

ken, Türk Ulusunun birliği ve Türkiye'nin bütünlüğü uğruna, demokrasinin yaşaması uğruna 
şehit olan askerlerimize, polislerimize, tüm güvenlik güçlerimize, devlet görevlilerimize ve te
rörün kurbanı olan, bazen de kim vurduya giden sevgili yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet di-

"" liyorum. 
Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin yaşamsal önem taşıyan bir sorunuyla karşı karşıyayız. 

Türkiye'de, görülmemiş bir tırmanışa geçen terör konusunda bir genel görüşme yapılıyor. Sa
yın İçişleri Bakanının Hükümet adına yaptığı konuşmaları dikikatle dinledim; bütün bu uzun 
konuşmalarda, ne bir teşhise ne de bir tedaviye rasladım. (DSP, ANAP ve RP sıralarından al
kışlar) Sadece muhalefete, polimik üslubu içinde yanıt ve sadece gazetelerde'n izlediğimiz bilgi
lerin ayrıntılı bir özeti;.. Ama, teşhis yok, tedavi yok. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
O zaman soruna çözüm bulunamaması da son derece doğal. 
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Oysa, bölücü terördeki tırmanışın kaynakları, nedenleri belli; ama, ülkeyi yönetenler, bunları 
bilmezden geliyorlar. Kaynakların başında, Türkiye bir üs gibi kullanılarak, Amerika'nın ve 
bazı Batılı ülkelerin Kuzey Irak'ta oluşturduğu otorite boşluğu geliyor. Eskiden, Suriye sınırın
dan veya sahte pasaportla Türkiye'ye çok sınırlı sızma olabilirdi; ama Türkiye üs gibi kullanı
larak Irak'ta oluşturulan sözde güvenlik bölgesinden sonra, Irak-Türkiye sınırı - biraz önce Sa
yın Bakanın da belirttiği gibi- korunamadığı için, PKK Kuzey Irak'a yığınak yapmıştır, orada
ki bütün silah depolarına erişebilmiştir. Ben, bunun sonuçlarını 199İ yılı başlarından beri açık
lıyorum ve "Şimdiye kadar ancak üç beş kişilik vur kaç eylemleri yapabilen PKK, Kuzey Irak'
ta Türkiye'nin de katkısıyla oluşturulan otorite boşluğundan sonra en modern, en gelişmiş si
lahlarla binlerce kişiyi Türkiye'ye sızdıracaktır ve bölücü terör tırmanacaktır" diyorum. 

1991 yılı haziran ayında Sayın Cumhurbaşkanı beni Çankaya'ya çağırdığı zaman bu kay
gımı Sayın Cumhurbaşkanına da sundum; fakat, Sayın Cumhurbaşkanı, Talabani'nin devleti
miz yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde söylediği sözleri, verdiği güvenceleri tutanaklardan oku
yarak benim kaygılarımı gidermeye çalıştı. Yani, Türkiye Cumhuriyetinin Sayın Cumhurbaş
kanı, bana değil, Talabani'ye inanıyordu. 

Muhalefette iken, Doğru Yol Partisi ve Sösyaldemokrat Halkçı Parti liderleri de, bir süre 
sonra, Kuzey Irak'taki otorite boşluğunun ve o amaçla Türkiye'de konuşlandırılan Çekiç Güç'ün 
sakıncalarını fark ettiler, bunun uzatılmasına şiddetle karşı çıkmaya başladılar; fakat, birlikte 
hükümet kurduktan sonra onlar da bu konuda -daha pek çok konuda olduğu gibi- Cumhur
başkanı Sayın özal'ın politikasını sürdürdüler. Anavatan Partisi bile Sayın özal'ın politikaları 
ile İçendi arasına bir mesafe koyma ihtiyacını duyduğu bir sırada, Sayın Demirel Hükümeti, 
en yaşamsal konularda Sayın özal'ın iflas etmiş politikalarını sürdürmektedir. Sonuç ortada, 
ona rağmen bu politika sürdürülüyor... 

Biraz önce, Sayın İçişleri Bakanı, açıkça Kuzey Irak'taki otorite boşluğundan Türkiye'nin 
ne kadar zarar gördüğünü burada ifade etti, o halde, neden Çekiç Güç'ün görev süresini uzatıp 
duruyorsunuz Sayın Bakan? Bunun sorumluluğu, bunun vebali bu Hükümetin üzerindedir. . 
Bile bile oyuna geliyorsunuz, bilmeden değil; bile bile oyuna geliyorsunuz... (DSP, RP, ANAP 
ve MÇP sıralarından alkışlar) şehit verdiğimiz bütün erlerin, askerlerin, polislerin ve vatan
daşların vebali, göz göre göre sürdürdüğünüz bu ihmal karşısında maalesef sizlerin omuzla-
rındadır. 

O otorite boşluğu devam ettikçe, dökülen kanlar boşuna akmış, yiten canlar boşuna yit
miş olacaktır, her gün boşuna şehitler verilmiş olacaktır. 

Bölücü terördeki tırmanışın bir başka nedeni de, yine Irak'a karşı Batılıların tutumuyla 
ilgilidir. Irak'a karşı uygulanan ekonomik ambargonun en çok zararını Türkiye'nin çekeceği 
başından beri belli idi, bunu ilk günlerinden itibaren söylüyordum. Sonuç belli zaten zayıf olan 
Güneydoğu Anadolu ekonomisi büsbütün çöktü ve bunun sonucu olarak, zaten çok ileri ölçü- -
lere varmış olan işsizlik, özellikle de okumuş genç işsizliği; yani, yoksulluğu, işsizliği kader 
saymayanların işsizliği patlama noktasına geldi ve bu çaresizlik duygusu içerisinde sürüklenen 
gençler de kolaylık PKK'nın tuzağına düşmeye başladılar. 

Bu ekonomik ambargonun uygulanışında Türkiye, Amerika'dan daha Amerikancı dav
randı. örneğin, Amerika'nın baskısı altında, Birleşmiş Milletler Yaptırımlar Komitesi, Irak'a 
sigara ithalini yasaklıyor; ama, Irak'ta her köyün önünde, her kasabının içinde ıraklı çocuklar 
kucaklarında deste deste Amerikan sigaralarını satıyorlar... 
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Bu ekonomik ambargonun ne kadar trajikomik hale geldiğine bir örnek vereyim: Geçen 
nisan ayında, Birleşmiş Milletler Yaptırımlar Komitesine Irak'tan bir istek geldi, "İlkokul ço
cuklarının kurşunkaleme ihtiyacı var, kurşunkalem ithal etmemize izin verin" dedi. Amerika, 
İngiltere, Fransa ve Japonya karşı çıktılar. Hangi gerekçeyle? Bu kurşun kalemlerin içindeki 
kurşunlar çıkarılıp silah endüsrtisinde kullanılabilirmiş!.. Böylesine gülünç hale, trajikomik hale 
gelen bir ambargoya, Türkiye'nin, hâlâ, kendisine verdiği zararları göre göre, Amerika'dan da
ha çok Amerikancı bir yaklaşımla katkısını sürdürmesini bence anlamak mümkün değildir. 

Devam eden bölücü terörün ve terördeki tırmanışın bir başka nedeni de, Güneydoğu Ana
dolu'nun feodal yapısıdır, özal'ın, devlet politikalarını belirlediği dönemde de, bugünkü Hü
kümet döneminde de, Güneydoğu Anadolu'nun feodal yapısı büsbütün kökleştirilmiştir. özel
likle, devletin varolma nedeni olan güvenlik işlevine o bölgedeki feodal güçlerin; yani ağaların, 
aşiret reislerinin adamları ortak edilmiştir devlet parasıyla, devletin verdiği silahlarla. Böyle
likle, o bölgede geri kalmışlığın başlıca nedeni olan, terörün de başlıca nedenlerinden biri olan 
feodal yapı büsbütün kökleşmiştir. 

Bundan üç yıl önce, korucu uygulaması yeni başladığında Güneydoğu Anadolu'ya gidip 
halka mikrofon uzatarak vatandaşları konuşturduğumda, istisnasız, konuşan bütün vatandaş
ların sözleri şöyle özetlenebilirdi: "Biz, devlete güveniyoruz, güvenliğimizi devletten bekliyo
ruz, yeter ki devlet, devi etliğini bilsin" Ama, devlet, kendi temel işlevine halkı sömürenleri or
tak edince, halkın devlete de güveni kalmadı. Devlet feodal düzene sığındı, feodal düzenden 
bunalan gençler de giderek artan ölçüde PKK'ya sığmmaktalar. 

Devlet, gerçekten gerek ANAP İktidarı döneminde, gerek bu İktidar döneminde, gücü 
yettiği kadar Güneydoğu Anadolu'ya kaynak aktarıyor, ona rağmen Güneydoğu Anadolu Sal
kınamıyor, ona rağmen Güneydoğu Anadolu'da fabrikalar yapılamıyor. Bunun nedeni belli; 
bunun nedenini sadece bir demokratik solcu olarak ben söylemiyorum; bunun nedenini, Gü
neydoğu Anadolu'nun, Diyarbakır'ın sanayicileri de raporlarında açık açık dile getiriyorlar. 
Bunun nedeni, o bölgedeki feodal düzendir. Ağalar, aşiret reisleri, şeyhler, kendi kapıkulları-
nın sendikalı işçi haline gelip de karşılarına geçmelerini isterler mi? Elbette istemezler. Onun 
için, devletten, Güneydoğu Anadolu'da fabrika kurmak üzere aldıkları teşvikleri, kredileri, yar
dımları, orada fabrika kurmak için değil, İstanbul'da arsa almak için, İstanbul'da hanlar, apart
manlar yaptırmak için kullanıyorlar. Devlet bu gerçekleri biliyor, hükümetler bu gerçekleri bi
liyor; ama, bu gerçeğin adını bile anamıyorlar. Çünkü, hepsinin o bölgedeki feodal güçlere 
diyet borcu var. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada, aylardan beri çok ağır bir iddiada bulunuyorum, kanıt 
vererek; Diyorum ki, Güneydoğu Anadolu'da bazı devlet kuruluşları veya devlet adına yatırım 
yapan, inşaat yapan bazı kuruluşlar, PKK'ya devlet kesesinden milyarlarca lira rüşvet veriyor
lar. Bunu, TRT açıkoturumunda Sayın Başbakanın yüzüne karşı da söyledim. Hükümet ya 
bunu inkâr eder, benden delil ister veya bunun üzerine gider. Ne inkâr ediyor ne üstüne gidi
yor... Devlet parasıyla besleniyor orada PKK ve bunun tedbirini devlet alamıyor. O zaman halk 
nasıl bu devlete güvensin? 

Değerli arkadaşlarım, güneydoğuda artık ne devlet ne şefkat kaldı; sadece gaflet ve şiddet 
kaldı. Son Millî Güvenlik Kurulu talontısı kararında da, maalesef, terörün kaynaklarına hiç deği
nilmedi. Ne feodel yapıya değinildi ne Irak'taki otorite boşluğunun acı sonuçlarına değinildi ne 
de Irak'a karşı bütün anlamını yitirdiği halde hâlâ sürdürülen ambargonun Türkiye'de bölücü te
röre yaptığı katkıdan söz edildi. Onun için, Millî Güvenlik Kurulu üyeleri beni mazur görsünler, 
Millî Güvenlik Kurulunun bu bildirisinde de ben, ne bir teşhis görebildim ne de bir tedavi görebildim. 
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Dış politikamız, Amerikan güdümünden; devletimiz, bölgedeki egemen güçlere, feodal güç
lere bağımlılıktan kurtulmadıkça; bölgede süratle sanayi toplumuna geçiş ve yapı değişikliği 
yolunda etkin adımlar atılmadıkça bölücü terör tırmanmaya devam edecektir. Devleti yöne
tenler gözler önündeki nedenlere, kaynaklara gözlerini kapatmaya devam ederek, kendi kendi
lerini ve kamuoyunu boş lafla kandırmaya çalışmaktan vazgeçmedikçe, bölücü terördeki tır
manış önlenemeyecektir. 

Devletimizi yönetenler bu konuda gaflet uykusundalar. Bu gafletin en belirgin örnekle
rinden biri de Şırnak'taki son acı olaylar devam ederken, ttanbul'da yaptığı bir basın toplantı
sında Sayın DemirePin, "Bugün Türkiye'ye öyle bir ortam getirdik ki, Türkiye'nin batı ucun
dan doğu ucuna kadar herkes can güvenliği içinde gidebilir" demiş olmasıdır. Bundan daha 
acı bir gaflet örneği olabilir mi? (DSP, ANAP ye RP sıralarından alkışlar) 

Devlet acz içinde görünüyor, oysa aciz olan devlet değildir; aciz olanlar devlet politikasını 
Türkiye'de Amerikan güdümüne sokanlardır. Cumhurbaşkanını da, Hükümeti de gaflet uy
kusundan bir an önce uyanmaya, gözler önündeki gerçekleri görmeye çağırıyorum. Türkiye'
nin sorunlarına Amerikan gözlüğü ile değil, Türkiye gözleriyle bakmaya çağırıyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (DSP, ANAP, SHP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 
Değerli arkadaşlar, bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bu oturumda görüşülmekte olan konunun önemine binaen, İçtüzüğümüzün 73 üncü mad

desinin 2 nci fıkrası gereğince, siyasî parti gruplarına ve milletvekillerine ikinci defa konuşma • 
hakkının verilmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Turhan Tayan Aydın Güven Gürkan 

DYP Grubu Başkanvekili SHP Grubu .Başkanvekili 

Ülkü Güney Oğuzhan Asiltürk 
ANAP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 

Rıza Müftüoğlu Hüsamettin Özkan 
Erzurum istanbul 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, bu önergeyle kastedilen, Sayın Türkeş'e ve Sayın Recep 
Kırış'a söz verme imkânı sağlamakta- İçtüzüğümüze göre. Böylece, Meclisimizde temsil edilen 
bütün siyasî partiler, bu tarihî konuda, bu güzel celsede konuşma imkânı sağlayacaklardır. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun Sayın Alparslan Türkeş. 

ALPARSLAN TÜRKEŞ (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu önemli konu
da geç saatte söz imkânı elde ettiğimden dolayı çok memnunum ve Yüce Meclise şükranlarımı 
sunarım. 

Muhterem milletvekilleri, Şırnak olayları bütün milletimizi çok üzmüş ve acı vermiş olan 
bir olaydır. Bu olaylarda hayatını kaybetmiş olan vatandaşlarımıza, güvenlik görevlilerimize, 
bütün ilgililere hem Cenabı Hak'tan rahmetler dileyerek hem de yakınlarına başsağlığı dileye
rek sözüme girmek istiyorum. 
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Muhterem milletvekilleri, devletler arasında devamlı mücadeleler vardır. Bu mücadelede 
devletler birbirinden istedikleri menfaatlarını sağlayabilmek için, birbirlerinin vatandaşlarını 
çalmaya çalışırlar ve çalabilenler çalar. Onun için, devleti yönetenler, kendi devletlerinin va
tandaşlarının, hasım devletler tarafından iğfal edilip, aldatılıp, kandırılıp çalınmasına engel 
olacak tedbirler almaya mecburdur. Biz, tarihimizde bu olayla çok karşılaştık; Osmanlı döne
minde de karşılaştık, cumhuriyet döneminde de karşılaştık ve karşılaşıyoruz. Çeşitli propagan
dalarla, desiselerle memleketimizin insanları zaman zaman iğfal edilmekte, inandırılmış oldukları 
birtakım zararlı fikirlerin tesiri altında, kendi vatandaşlarının, kendi devletinin karşısına dikil
mektedirler. Bugün de bu faciayı, bu olayı yaşamaktayız. 

Güneydoğuda, doğu bölgesinde -çünkü, memleketimizin diğer yerlerine de artık bölücü 
terör olayları yayılıyorT bu olayla karşılaşmaktayız. Bu bölücü terör olayları, dünün, bugünün 
olayları değildir; bir hayli eskiye dayanmaktadır ve yalnız bu Hükümetin zamanında ne bun
dan önceki hükümetlerin zamanında başlayan değil, daha da uzun tarihlere yayılan olaylardır. 
Bölücülük hadisesi, terör çeteleri halinde faaliyete geçmeden önce de kaygı verici düşünceler 
ve hareketler olarak yazılmış, çizilmiş, konuşulmuş; bunun üzerinde dertleşilmiştir. 

Şimdi bölücü terör iyice azmış, silahlanmış, teşkilatlanmış ve hedefine varmak için de kı
yıcı şekilde hareket etmektedir. Bu bölücülük olayları karşısında, zaman zaman, çok eskiden 
beri, bölücülüğe mazeret bulmak isteyenler çıkmıştır. Bugün de var; bölücülük olaylarına bir
takım mazeretler ileri sürülmektedir. Bölgenin fakirliği, ihmal edilmişliği, geri kalmışlığı veya 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, kurulduğu zamandan itibaren bugüne kadar, o bölgeye, be
nimsemeyen bir gözle baktığı, o bölge insanını hor gördüğü şeklinde de birtakım mazeretler 
ortaya atılmıştır. 

Benim tecrübelerime, yaptığım araştırmalara göre, bunların hiçbirisi doğru değildir. Bö
lücülük olaylarının sebebi, siyasidir. Türk Milletine karşı açılmış olan bir mücadeleyi başarıya 
ulaştırmak için bölücülük olayları planlanmış, kışkırtılmış ve silahlandırılmıştır. Bölücülük fa
aliyetlerinde bulunan insanlar eğitilmiştir, eğitilmektedirler ve milletimizin üzerine saldırılmak-
tadırlar. 

Meseleye çare bulabilmek için, meselenin sebepleri üzerinde doğru teşhis yapmak ve karşı 
karşıya bulunduğumuz belanın sınırlarını, kökenlerini, saiklerini iyi tespit etmek lazımdır. 

Bunu, sadece bir iç mesele olarak görmemek icap etmektedir. Karşı karşıya bulunduğu
muz bu terör olayları, Kıbrıs meselesiyle, Ege meselesiyle, Balkanlar meselesiyle, Kafkasya me
selesiyle, dış meselelerle sıkı sıkıya ilgilidir. Onun arkasında, konuşmacı arkadaşlarımızın çok 
isabetle belirttikleri gibi, dış güçler vardır ve sebep siyasidir. Türk Milletine karşı, adı konul
mamış, ilan edilmemiş bir savaş açılmıştır, öyle ki, Türkiye iç boğuşmalara sürüklensin, anar
şi ve terör her tarafta yayılsın, Türk Milleti, Türk Devleti başını kaşıyamaz duruma gelsin; böy
lece, Türkiye'nin düşmanları da elde etmek istedikleri siyasî hedeflerini kolayca elde edebilsin
ler. Bunu, zaman zaman yabancı gazeteler de yazıyorlar; yazmışlardır da. Bilhassa, bundan 
yedi sekiz yıl önce Yunan generallerinin "Siz, Türkiye'yi, Türk Milletini çok güçlü sanmayın, 
çok kuvvetli sanmayın, Türkiye bir tek milletten ibaret değildir; bunlar bölünmüşlerdir, arala
rında ayrılıklar vardır", şeklinde, yabancı gazetelerde yazılmış yazıları da vardır. 

Kürt meselesinden bahsediyoruz. Bu kürsüden, bu mesele üzerindeki görüşlerimi daha 
önce Yüce Meclise arz etmiştim. Kürt dediğimiz bizim insanlarımıçdır, bizim kardeşlerimizdir 
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ve milletimizin öz evlatlarıdır. Bu konudaki birçok hususları uzun uzadıya tekrar anlatmak 
. istemiyorum; ama, bazılarının iddia ettiği gibi, tamamıyla ayrı etnik kökenden gelmiş olduk
larını varsaysak bile -ki, öyle değillerdir- ama, varsaysak bile böyle bir konuyu, 900 yıldan beri 
bu Anadolu topraklarında beraber yaşıyoruz. Aynı dine mensubuz, elhamdülillah hepimiz Müs-
lümanız, aynı kıbleye secde ediyoruz, aynı Kuran-ı Kerim'e bağlıyız, aynı Peygamberin ümme
tiyiz ve birbirlerine kız alırlar, kız verirler, 900 senedir haşır neşir olmuşuz birbirimizle, kay
naşmışız. ama, sözümün başında arz ettiğim gibi, devletler birbirlerinin vatandaşlarını ayar-
tırlar. Siyasî menfaatlerini temin etmek için, bize hasım olan devletler de, bu bölücülük fitne
sini çok körüklemişlerdir, çok körüklemektedirler. 

1960 yılında Ankada'da NATO Şube Müdürlüğünde Kurmay Albay olarak görev yaptı
ğım sırada, Genelkurmay Başkanlığına Anierikan Yardım Kurulundan bir heyet geliyor. Ge
nelkurmay Başkanlığının Eğitim Dairesinde, o sıralarda bir Okuma-Yazma Şubesi vardı. O za
manlar bu Okuma-Yazma Şubesinin görevi, askere gelen genç vatandaşlarımızdan okuma-yazma 
bilmeyenlere, hem vatan vazifesini yaptırmak hem de o vazife esnasında onlara okuma-yazma 
öğreterek, terhis oldukları zaman, memleketlerine okur-yazar olarak gitmelerini sağlamaktı, 
bunu planlar, bununla meşgul olurdu. O sıralarda bu şubenin Müdürü, sonradan korgeneral 
rütbesine kadar çıkmış olan -bugün rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin- Kurmay Albay Mit
hat Ceylan Beydi, sonra Paşa oldu, Mithat Ceylan Paşa. Bu Okuma-Yazma Şubesine Ameri
kan Yardım Kurulundan 3 kişilik bir heyet geliyor. Diyorlar ki, "Biz, ilmî araştırma yapıyoruz 
Doğu Anadolu'da da ilmî araştırma yapmak istiyoruz. Bunun için bir Kürtçe alfabe düzenlen
di Amerika'da, bu alfabeyi doğuya gidip orada tecrübe etmek istiyoruz. Bunun için Genelkur
mayın bize yardımcı olmasını, müsaade etmesini rica ediyoruz." O "sırada, Genelkurmay İkin
ci Başkanı, sonradan Cumhurbaşkanımız olan rahmetli Orgeneral Cevdet Sunay Paşa idi. Me
sele ona intikal ediyor, tabiî, bu, Genelkurmayda duyuluyor, hepimizde bir infiale, öfkeye de 
sebep oluyor, "Bu ne demekmiş, nasıl ilmî araştırmaymış bu, buria ne gerek varmış?" gibiler
den ve Genelkurmay Başkanının da tasvibiyle reddediliyor. 

Şimdi bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum : 1960 yılında, demek ki, Kürtçe alfabe 
söz konusu değilmiş, yokmuş, ilmî araştırma yapacağız diye, dost, müttefik olduğumuz bir 
devletin askerî yardım kurulundan bir heyet geliyor, Genelkurmay Başkanlığına müracaat edi
yor. Yani, meselelerin arkasında çeşitli devletlerin menfaatları, hesapları vardır, onların böyle 
hesaplan ve menfaatları olmayacak mı, olacak tabiî. Bizi ilgilendiren asıl mesele, onların men
faatlerine, onların oyunlarına karşı gerekli tedbiri düşünmek, gerekli tedbiri alabilmektir. 

Bölücülük meselesi arz ettiğim gibi, siyasî sebebe dayanmaktadır. Hedef, Türkiye'yi za
yıflatmak, Türkiye'yi yıkmaktır, Türk Milletini imha etmektir. Son zamanlardaki gelişmeler, 
Sovyetler Birliğinin dağılması, beş Türk Cumhuriyetinin bağımsızlık ilan etmesi, Balkanlarda
ki gelişmeler, Balkanlarda bugün hâlâ Osmanlı İmparatorluğundan bu tarafa -oradan çekil
memize rağmen- 9 milyon Türk yaşıyor, bizim insanlarımız yaşıyor. Bu gelişmeler, birçok dev
leti dış güçleri kaygılandırmaktadır. 

Beş Türk Cumhuriyeti bağımsızlık ilan etti. Bunlar yarın Türkiye ile birleşir mi? Yarın, 
Türkiye ile münasebetleri ne şekil alacak? Balkanlar'daki Türk toplulukları, Müslüman toplu
lukları ne şekil alacak? Bosna-Hersek bağımsızlık ilan etti, Makedonya bağımsızlık ilan etti; 
Arnavutluk var, eskiden beri çok tarihî münasebetlerimiz olan ve dostluğumuz yakınlığımız 
olan, kardeşimiz olan bir ülke, Kosova bölgesi var, Sancak bölgesi var; bunlar her devletin ta
kip ettiği, ilgilendiği meselelerdir.. 
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O bakımdan, bu bölücülük meselesini, bendeniz, siyasî sebepten meydana getirilmiş olan 
ve siyasî menfaat maksadıyla kışkırtılmakta olan bir mesele olarak görüyorum. 

Efendim, "Bölge geri kalmış değil mi; geri kalmıştır. Yalnız o bölge mi; başka geri kalmış 
olan bölgeler de var. Karadeniz Bölgesinde de geri kalmış illerimiz var, güneybatıda da geri 
kalmış illerimiz var, Orta Anadolu'da da geri kalmış illerimiz var; ama, hiçbirisinde böyle bir 
bölücülük faaliyeti, bölücülük olayı ile karşılaşmadık. 

Bölücülüğün bence teşhisi budur; bunu iyi görmemiz lazım. 
"Efendim o bölgeye yatırım yapalım." Yapalım tabiî; ama, sebep o değildir; sebep, tama

mıyla siyasidir. 
Şimdi, bu nasıl önlenecek; her geçen gün artıyor; her geçen gün artmasının sebebi, şudur 

: Bilhassa o bölgelerde, terör, vatandaşlarımızı esir almaktadır. Adam korkuyor. Yalnız o böl
gelerde değil, Türkiye'nin başka yerlerinde de korkuyorlar. 

Geçen sene, bizim komşumuz olan çok zengin bir müteahhidin hanımı, bizim hanıma gel
miş "PKK, adamını gönderdi, 50 milyon lira vergi istiyor" demiş. Ben dedim ki, "Aman söy
le, sakın vermesin, hemen savcılığa haber versinler, emniyete haber versinler." Aradan birkaç 
gün geçti, "Ne oldu?" Hanım demiş ki, "Canım, verdik; nemize lazım, ummadığımız yerde 
ummadığımız şeylerle karşılaşabiliriz; her yerde polis bulunmaz ya, her yerde jandarma bu
lunmaz ya." 

tşte bu korkuyu kaldırmamız lazım, bu korkuyu önlememiz lazım. Yalnız güneydoğuda 
değil, doğuda değil, Türkiye'nin her yerinde bu korku yayılıyor. Gerçekçi olmalıyız. Bu korku
yu mutlaka kaldırmalıyız. Mutlaka, devletin hâkimiyeti, devletin himayesi, her yerde, her va
tandaş için her an temin edilmelidir. Bunun çaresini bulmalı. 

Bunun çaresi de vardır, kolaydır da. Bunun çaresi, kanunu çiğneyenlerin, insanları katle
denlerin, cana kıyanların, yaptıklarının yanına kalmamasını sağlamaktır. (MÇP, RP, DYP ve 
ANAP sıralarından alkışlar) Bu, çok önemlidir. Yalnız Türkiye sınırları içinde değil, Türkiye 
sınırları dışında da Türkiye aleyhine, Türk vatandaşları aleyhine yapılanların, yapanların yanı
na kalmamasını temin etmemiz lazımdır. 

Geliyor elçiliğimizi basıyor adam, elçiliğimizdekileri esir alıyor. Türk Hava Yolları büro
sunu basıyor. Başka yerlerimizi basıyor. Tabiî, diyoruz ki, "Oranın güvenliğini sağlamak, za
ten misafir olduğu devletin vazifesi. "Evet, o devletin vazifesi; ama, onlar pek umursamıyor. 
Hatta, elaltından teşvik edenler var. Neden; itibarımız kırılsın ve bu bölücü çetelere cesaret 
gelsin. Bu kadar kanunsuz işler yapan, bu kadar cinayet işleyen adamların yaptıkları hep yanı
na kalıyor. 

O halde, pabucun pahalı olduğunu anlatacak tedbirler bulmamız lazım. Bu tedbirler ne
dir?.. Bu tedbirler de, bu işlerden anlayan uzmanlardan meydana gelen yeni bir teşkilat kur
maktır. Bunlarla mücadele için en önemli şey, her şeyden evvel istihbarattır. Şırnak olaylarında 
da yetkililer ifade ettiler ki, "istihbarat işlemiyor." 

Bazı sorular sorarak meseleyi arz etmek, aydınlatmak istiyorum : 
Acaba bizim devlet teşkilatımızda bugün, bir Ermeni gibi, Ermenice konuşabilen, okuyup-

yazabilen kaç memurumuz var? Bir Yunanlı gibi, Yunanca okuyup-yazabilen kaç memurumuz 
var? Bir İranlı gibi, Farsça bilen, okuyup-yazabilen kaç memurumuz var? Bir Gürcü gibi, Gür
cüce bilen, okuyup-yazabilen kaç memurumuz var? Bir Arap gibi, Arapçayı oküyup-yazan, 
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konuşabilen kaç memurumuz var? istihbaratı nasıl yapacaksınız?.. Yani, bu işlerde uzman in
sanlara ihtiyaç var, kadrolaşmaya ihtiyaç var. Böyle kadrolarınız olmazsa nasıl haber alacaksı
nız? Alamayız... 

Sonra, yapacağımız misilleme işleri için böyle elemanlara ihtiyaç var. Çünkü, öyle bir sin
si savaş karşısındayız ki, öyle sinsi saldırılar karşısındayız ki, bunlar alçakça saldırılar. Bun
dan, iki günlük bebelerimiz dahi kurtulamıyor; kadınlarımız kurtulamıyor; insanlarımız kur
tulamıyor. Her kademedeki insanlarımız tedhişe maruz; paşalarımız, valilerimiz, kaymakam
larımız, savcılarımız, hepsi... Bunlara nasıl karşı koyacağız?.. Gerektiği zaman misillemeyle karşı 
koyacağız. Bir cinayet işleyen, Türkiye Cumhuriyetine karşı cinayet işleyen, Türk vatandaşına 
karşı cinayet işleyen mutlaka bunu ödeyecek, yanına kalmayacak. Bunu sağlamak mecburiye
tindeyiz. Bunu sağlayamazsak önleyemeyiz. (MÇP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Bunun da tedbiri vardır, çaresi vardır. Yani, onların eli silah tutar da, bizim insanlarımızın 
eli silah tutmaz mı? Yani, biz 20 yaşında, 18 yaşında 100 tane delikanlıyı beşer kişilik 20 çete 
yapıp da sağa sola gönderemez miyiz? Onlardan alasını yaparlar. Tedbirini bulmalıyız. 

Ben Yüce Meclise bu meselede ancak bu kadar maruzatta bulunabilirim; ama, ateş bacayı 
sarmıştır. Her geçen gün tehlike büyüyor, yayılıyor ve dış itibarımızı da sarsıyor. 

Bir memleketin dış politikasının başarısı içerde güçlü olmasına bağlıdır. Yani, iç politi
kayla dış politika birbirinden kesin hatlarla ayrılmaz. Bir devlet, içeride ne kadar sağlam, ne 
kadar güçlü; millî birliği sağlam; devlet otoritesi sağlam yerleşmiş olursa, dış politikası o dere
cede güçlü olur ve o derecede başarı sağlayabilir, içerisi karışık, her gün terör oluyor, her gün 
trenler yakılıyor, ateşe veriliyor, binalar yakılıyor, insanlar vuruluyor, öldürülüyorsa, o zaman 
dış politikası da zayıf kalır. Çünkü, "Bunların içerisi karmakarışık, bakalım bunlar ne olacak
lar, bölünüyorlar, parçalanıyorlar" diye itibarımız da düşüyor. 

Bunlar için, benim her zaman arz ettiğim ye kamuoyuna da söylediğim gibi, sosyologlar
dan, toplum psikoloji uzmanlarından, ekonomistlerden, eğitim uzmanlarından meydana gel
miş 100 bin kişilik bir özel teşkilat kurmaya ihtiyacımız vardır. Doğudaki, güneydoğudaki in
sanlarımızın psikolojisini, sosyolojisini ilmî şekilde ele alıp, ona göre ilmî bir plan meydana 
getirip çalışmamız lazım insanlarımıza, insanlar, her şeyden evvel, ruh ve duygu sahibidirler. 
iyi eğitebilirsek, onların kalbini çalabilirsek, gönlünü kazanabilirsek, onlara istediğimizi yap
tırabiliriz. Bunun için bir halkoyu teşkilatı kurulmasına ihtiyaç vardır. Bu halkoyu teşkilatı ge
nel hatlarıyla iki bölümlü olur. Bir; Türkiye sınırları içinde kendi halkımızla ilgili halkoyu me
selelerini planlamak ve yürütmek üzere -onlar da kendi içlerinde Doğu, Güneydoğu, Orta Ana
dolu ve Karadeniz diye ayrıca teşkilatlanırlar- teşkilatlanma yapılır, bir de Türkiye dışında 
halkoyu teşkilatlanması yapılır. Buna çok ihtiyacımız vardır. 

Yunanlılar karşısında her meselede -diplomaside- mağlup oluyoruz. Bakın, Birleşmiş Mil
letler Genel Sekreterinin hazırladığı rapor tamamıyla aleyhimizdedir; onların görüşüne daya
nan bir rapor vermiştir. Neden?.. Çünkü, bildiğiniz gibi, zaten Yunanistan Batının gözdesidir ~ 
ve buna ilaveten dünyayı saran çok güçlü bir propaganda ağına sahiptir. Bu güçlü propaganda 
ağıyla akı kara gösterebiliyor, karayı da ak gösterebiliyor. 

Yine bildiğiniz gibi, Kıbrıs meselesinde bizim insanlarımız katliama uğradılar; çoluk ço
cuk birçok saldırılara uğradılar. Bunun neticesinde, Türkiye, anlaşmaların kendisine verdiği 
hakkı kullanarak, katliamdan oradaki Türkleri kurtarmak için adaya çıkarma yaptı. Bütün 
bunlar unutuldu, öyle büyük propaganda yapılıyor ki, sanki biz işgalciyiz, Ada'daki Türk 
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askeri işgalci, saldırgan, haksız bir şekilde Ada'da bulunuyor vesaire... Meseleleri ters çevirdi
ler. O bakımdan, bu halkoyu meselesine Hükümetimizin de Yüce Meclisimizin de çok önem 
vermesinde yarar olduğu kanaatindeyim. 

Bu geç saatte sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. 
Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkeş. 
Sayın Recep Kırış; buyurun. 
Sayın Kırış, süreniz 10 dakikadır. 

RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Başkanı
mın belirttiği gibi, bütün siyasî partilere söz hakkı verilmesi amacıyla görüşmelerin ikinci turu 
yapıldı. Ben de, Birlik ve Barış Partisi adına, hiç olmazsa o partiden bir arkadaşınız olarak 
görüşlerimi arz etmeye çalışacağım. Böyle bir imkân verildiği için, başta Sayın Başkanımız ol
mak üzere hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 

Değerli arkadaşlar, bugün burada, gerçekten, fevkalade önemli, Türkiye bakımından ta
rihî bir toplantı yapıldı. 

Evvela şunu arz etmek isterim ki, maalesef, iktidar adına, Şırnak'ta ve güneydoğuda mey
dana gelen olaylar hakkında yapılan açıklamaları tatminkâr bulmak mümkün değil. Bunu bu
rada ifade etmek istiyorum; ama bunu söylerken, iktidara bir eleştiri ile konuşmama başlama 
gayreti içinde asla değilim. Böyle bir konunun, bir devlet meselesi olduğu -bazı arkadaşlarım-
ca da ifade edildiği gibi- partilerüstü bir mesele olarak sayılması gerektiği, her türlü tereddü
dün üzerindedir; bunda asla şevk ve şüphe yoktur. 

Değerli arkadaşlar, bir savaş karşısındayız. Bunu ifade eden başka arkadaşlarımız da ol
du. O halde, gerçekten, konunun ciddiyeti dikkate alınmak suretiyle, bir savaş karşısında isek, 
savaşın gereklerini yaparak hareket etmeye mecburuz. Dolayısıyla, konu, basit birtakım açık
lamalarla veya karşılıklı birtakım suçlamalarla geçiştirilemeyecek kadar önemlidir ve Türkiye 
bakımından, her geçen gün artan bir tehlike arz etmektedir. 

Değerli arkadaşlar, burada çok önemli bir şey daha arz etmek istiyorum. Bu memlekette 
yaşayan herkesin, vatanın birliği ve milletin bölünmezliği konusunda, yaşadığımız bu toprak
lara, arasında yaşadığımız bu insanlara bir sadakat borcu vardır. Dolayısıyla, burada bulunan 
ve bulunmayan, gerek parlamenter olarak gerek bu ülkede herhangi bir vatandaş olarak gerek 
devletin en üst makamında bulunan herkesin her an bu sadakat borcunu hatırlayarak hareket 
etmesi lazım gelir. 

Şunu ifade etmek istiyorum : Zaman zaman, Sayın Cumhurbaşkanının, güneydoğu ve Kürt 
meselesiyle ilgili olarak ifade ettiği birtakım görüşlerini; zaman zaman "federasyon tartışılabilir" 
zaman zaman "Kürtçe eğitim-öğretim başlamalıdır" gibi, basına intikal eden ve kendileri ta
rafından da tekzip edilmeyen bu açıklamalarını, büyük bir endişeyle izlemekteyiz. Bunlar, Türk 
Devletinin bütünlüğüne, milletimizin birlik ve beraberliğine darbe vuran, darbe vuracak bir 
dinamit mahiyetinde olan ifadelerdir. Dolayısıyla, kendisini burada bir parlamenter olarak uya
rıyorum. Bu konuların, öyle, uluorta gelişigüzel, düşünülmeden, tartışılmadan ifade edilen bir
takım fikirlerle, içinden, her geçen gün çıkılması zor bir hale geldiğini ve bunun da ülkeye ve 
millete zarar verdiğini ifade ediyor; kendisini, bundan böyle, bu tür beyanlardan sarfınazar et
meye davet ediyorum. Eğer bundan sonra da bu tür beyanlarda bulunmaya devam edecekse, 
o zaman, lütfen, o makamda bulunmaya devam etmesin. Kendisini, şayet bu türlü davranışla
rını devam ettirecekse, istifaya davet ediyorum. 
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Değerli arkadaşlar, burada bir başka konuyu arz etmek istiyorum. Burada, güneydoğu
dan seçilen ve daha çok Halkın Emek Partisinde -şu an- bir araya gelen bir grup parlamenter 
var. Zaman zaman bunlarla ilgili de basına yansıyan çok enteresan şeyler .olmuştur. Bunların 
da Yüce Meclis huzurunda açıklığa kavuşturulmasını talep ediyoruz. Son olarak İçişleri Baka
nımızın bugün burada açıkladığı bir husus var. 

Şırnak'ta meydana gelen olaylar elbette hepimizi üzmüştür. Orada vefat eden herkes bi
zim anamız, bacımız, kardeşimizdir; bu, ister Mehmetçik olsun, ister o yörenin bir insanımız, 
bir kardeşimiz olsun. Biz, bu vatanı yıllarca birlikte savunduk, bin yıldır birlik ve beraberlik 
içinde yaşıyoruz, inanın, bunlar arasında en küçük bir ayırım yapmak kimsenin aklina gel
mez, gelemez; bu mümkün değil; ayırım yapan, vatana ihanet etmiş sayılır. Bu olaylar hepimi
zi üzdü muhakkak ki; sebeplerini de araştıralım, sorulması gereken sorular varsa soralım, ikti
dardan sorulması gereken hesaplar varsa elbette ki soralım; ama, bu olaylar vesilesiyle oradaki 
halka, "Buradan göç edin, başka ülkelere gidin, iltica hakkı isteyin, düşmanlarımızın bize ne 
yaptığını anlatın" tarzında ifadeler kullanıldıysa -ki, Sayın içişleri Bakanı bugün burada ifade 
etti- o zaman, bu şekilde düşünen arkadaşların -nezaketimden arkadaşlar diye ifade ediyorum; 
eğer bu ifadeler doğru değilse kendilerini tavzihe, açıklamaya davet ediyorum- böyle insanla
rın, şu Mecliste değil, Türkiye Cumhuriyetinin bir vatandaşı olarak, hiçbir şekilde bu ülke top
raklarında bulunmaya hakkı yoktur arkadaşlar. (DYP sıralarından alkışlar) Zaman zaman ba
sına intikal eden başka şeyler de olmuştur. Türkiye'de insan haklarını savunmak hepimizin borcu; 
ama dün bize karşı top yekûn bir savaş başlatan ve millî mücadele vererek yok ettiğmiiz birta
kım beynelmilel güçlere, beynelmilel millet düşmanlarına varıp da Türkiye'yi şikâyet etmek, 
hiçbir parlamenter arkadaşımıza yakışmaz ve yaraşmaz. Dolayısıyla, eğer bunlar basına inti
kal ettiği gibiyse -değilse, açıklamaya davet ediyorum- o zaman ya bu arkadaşlar istifa etsinler 
veya şunu açıklasınlar : Ortada birtakım yanlışlıklar varsa, bunu hep beraber düzeltelim, hiç 
kimseye haksızlık yapılmasın; ama ortada bir PKK belası var ve siz bu PKK'nın yanında mısı
nız, değil misiniz; sizi bunu açıklamaya davet ediyorum. (DYP sıralarından "Bravo" sözleri 
alkışlar) Ve eğer bu arkadaşlarımız, bu konuda Meclise tatminkâr bir açıklama yapmazlarsa, 
o zaman bütün siyasî parti gruplarına, bütün parlamenter arkadaşlarıma şunu teklif ediyo
rdum : Eğer bu arkadaşlarımız -ben kendilerinden böyle bir açıklama beklediğim için arkadaş
larımız diyorum elbette ki- böyle bir açıklama yaparak ya bizi tatmin etsinler veya resmen, 
"evet, PKK haklıdır, onu destekliyoruz" diyorlarsa, bunu da açıklasınlar. O zaman da yerleri 
burası değil; lütfen burayı terk etsinler. (DYP sıralarnıdan alkışlar) 

Parlamentomuz da, Meclisimiz de, Devlet Güvenlik Mahkemesinden, -hepsi için 
söylemiyorum- bazıları hakkında buraya intikal eden ve dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla 
ilgili dosyaları da en kısa zamanda ele almalıdır. Sadece dokunulmazlıklarının kaldırılması olayı 
değil; dediğim gibi, bu devleti düşman olarak kabul eden, dolayısıyla PKK'nın yanında yer 
alarak bize karşı âdeta savaş açan insanlar varsa, böyle kimselerin parlamenterliklerinin, Mec
lis üyeliklerinin mutlaka düşürülmesi lazım geldiğine inanıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kırış, vaktiniz doldu; sözlerinizi bağlar mısınız... 
' RECEP KIRIŞ (Devamla) — Peki. 

Efendim, konuşacak çok şey var; fakat zaman dolduğu için Sayın Başkanım ikaz ediyor. 
Çok kısa olarak birkaç hususu daha yüksek toleranslarınıza dayanarak ifade etmek istiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, olaylar muhakkak ki dış kaynaklı. Bu belirtildi. Bunu iktidar da 
açıklıyor ve "dış kaynakları vardır" diyor; ama bu olayların dış kaynaklı olduğunu sadece ifa
de etmek yeterli değil, olayların arkasında kimlerin olduğu açıklanmalı. Bunları bu millet de, 
güneydoğudaki kardeşim de bilmeli. Çünkü, oradaki insanlar benim kardeşlerim; dolayısıyla, 
oynanan oyunu bütün açıklığıyla ortaya koymalıyız ve bu olayın arkasında olan ve bize karşı 
böyle bir savaş başlatan devletlerle diplomatik olarak masaya oturup "Koskoca Türkiye Cum
huriyeti Devletinden yana mısınız, yoksa PKK'dan yana mısınız?" diye sormalıyız arkadaşlar. 

Kuzey Irak'taki Çekiç Güç'ten bahsedildi. Tekraren ifade ediyorum; evet, Çekiç Güc'ün 
Kuzey Irak'ta görev yapmasından bu yana anarşide azalma olmamış, artma olmşutur. Dolayı
sıyla, Çekiç Güc'ün görev süresi uzatılmamalıdır ve en kısa zamanda Türkiye'yi terk etmesi 
istenmelidir. 

Çok değerli arkadaşlar, bölücü propaganda, yıllardan beri, güneydoğumuzda devam etti
rilmektedir. Bu propagandaya karşı devletin almış olduğu hiçbir tedbir yoktur. Yani, olay, sa
dece askerî ve polisiye birtakım tedbirlerle halledilecek mahiyette değildir. Bundan fevkalade 
önemli olanı, işi sadece askerî alanda değil, propaganda alanında da kazanmamız; hakkı, ha
kikati gerçeği oradaki kardeşlerimize, güneydoğuda Kürtçe konuşan kardeşlerimize bütün açık
lığıyla anlatıp, bölünmenin, birlik ye beraberliği ortadan kaldırmanın hiçbir kimseye menfaat 
getirmeyeceğini onlara bütün delilleriyle izah etmemiz lazım gelir. Bugüne kadar, Türkiye Cum
huriyeti Hükümetlerinin, maalesef, bu konuda, yani vatandaşımızı uyarma, vatandaşımızı bu 
şekilde bilgilendirme konusunda, başta TRT olmak üzere elindeki imkânları doğru dürüst kul
landığını ve işin bu safhada önemle yürütüldüğünü söylemek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlar, burada bir başka hususu daha ifade edeceğim. Askerî tedbirler cümle
sinden olarak -gerçi "yetkiler tek elde toplandı" dendi; ama- bu konuda hâlâ birtakım yanlış
lıkların ve aksamaların olduğu görülüyor. Yetkiler elbetteki tek bir merkezde toplanmalı ve 
yılanın başı ezilmelidir. Yani, güneydoğudaki birtakım masum, kandırılmış, aldatılmış, maşa 
durumunda bulunan insanları yok etmenin, bunlara darbe vurmanın hiçbir anlamı yoktur. Bu 
arada, belki birçok vatandaşın da haksız yere canı yanıyor. Bu da ayrı bir üzüntü kaynağı olu
yor. Dolayısıyla, devletin.istihbaratı varsa -ki vardır; bütün elebaşlarını adım adım izliyoruz, 
biliyoruz gibi açıklamalar da zaman zaman yapılıyor- o halde, bu işi yürüten merkez kadro 
ortadan kaldırılmalıdır. Türk Devleti bunu yapmaya muktedirdir; iktidardan bunu bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka husus şudur : Güneydoğuda ve bütün Türkiye'de vatan
daşı devlete olan güvenini büyük ölçüde yitirmekte ve korkuya kapılmaktadır. Yani, işin bir 
yanıda psikolojiktir. Dolayısıyla, devlet, psikolojik bakımdan avantajı ele almak ye gücünü 
göstermek durumundadır. -

Bu arada, bugüne kadar izlenen birtakım politikaların da yanlışlığını burada ifade etmek 
isterim. * 

Değerli arkadaşlar, biz güneydoğudaki insanlara "Irkçılık ve bölücülük yanlıştır" derken, 
onlar tarafından veya düşmanlarımız tarafından istismar edilebilecek birtakım yanlışlıklara ken
dimizin de düşmemesi gerekir. Zannediyorum ne demek istediğim anlaşılmıştır. 

Bizi birbirimize bağlayan ırk faktörü değildir, dil faktörü de değildir; Türkiye'de farklı 
dili kullanan insanlar da vardır, farklı kökenden gelen insanlar da olabilir. Gerçi, güneydoğu
daki kardeşlerimiz ve biz netice itibariye -şu an onlar farklı dili kullansa da- hepimiz muhak
kak ki bir yerde birleşiyoruz, hepimiz Hazreti Adem'in çocuklarıyız; ama, biz, bölücülüğü, 
ırkçılığı reddederken, kendimiz benzer hatalara düşmemek durumundayız. 
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BAŞKAN — Sayın Kırış, 20 dakika oldu; toparlayın. 
RECEP KIRIŞ (Devamla) — Peki, bağlıyorum; son cümlem... 
Bizi birbirimize bağlayan asıl faktörün inanç faktörü olduğunu bilmeli ve dolayısıyla, İs

lam Dininin, bizi birleştirici, bütünleştirici özelliklerini daha iyi idrak ederek; ama, çifte stan
dart uygulayarak değil; yani oradaki insanlara, "devlete yardım edin; bak, biz düşmanlara karşı 
cihat ediyoruz" diye iddialarda bulunup, beri tarafta müslümanlara tazyik ederek değil; doğru 
dürüst, İslâm Dinini, onun birleştirici yanını, en güzel bir şekilde, inanarak, samimiyetle millî 
eğitimimizin esası haleni getirmeye mecburuz. Bizi birleştirecek olan budur. 

Sözlerimi bağlıyorum, iktidar adına Sayın Bakan birçok sözler söyledi, açıklamalar yap
tı; ama, önemli olan neticedir diyorum. Biz, elbette ki, bir muhalefet partisi ve burada yer 
alan muhalefet milletvekilleri olarak, İktidardan, orada akan kanın, orada hayatı sona erdiri-
len, vahşice katledilen bütün insanların, Mehmetçiklerin, askerin, subayın hesabını sorarız; sor
mak bizim hakkımız; dolayısıyla, onların da, sadece birtakım polemiklerle laf üretmeyip, neti
ce almaları ve bu meseleyi halletmeleri lazım gelir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. N 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırış. 
Değerli arkadaşlarım, görüşmeler bitmiştir. 

V. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Siyasî parti grupları adına Grup Başkanvekillerinin ve grubu bulunmayan MÇP, DSP 

ve BBP Genel Başkanları ve yetkililerinin, milletimizin birliğine, ülkemizin bütünlüğüne ve 
devletimizin tekliğine karşı girişilen ve girişilecek olan her hareket karşısında, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin gerekli önlemleri alacağına ve bu hususların TBMM'nin görüşleri olarak, 
Başkanlık Divanınca Türkiye ve dünya kamuoyuna duyurulmasına ilişkin müşterek önergeleri 
(4/54) 

BAŞKAN — Bütün siyasî partilerimizin ortak bir bildiri önerileri var; onu okutuyorum; 
sonra oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
önergemiz ekindeki hususların Türkiye Büyük Millet Meclisinin müşterek kararı olarak 

kamuoyuna duyurulmasını arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Kalemli Turhan Tayan 
ANAP Grub Başkanvekili DYP Grup Başkanvekili 

Aydın Güven Gürkan Oğuzhan Asiltürk 
SHP Grup Başkanvekili RP Grup Başkanvekili 

Ülkü Güney 
ANAP Grup Başkanvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 28 Ağustos 1992 Cuma günü yaptığı olağanüstü toplantı 
ve görüşmede, iç güvenlik konusu ve bu arada Güneydoğu Anadolu'daki durum ve Şırnak olay
ları üzerinde durmuş ve aşağıdaki hususların Türk kamuoyuna açıklanmasını ittifakla karar
laştırmıştır. 

— 360 — 



T.B.M.M. B : 97 28 . 8 . 1992 O : 1 

1. Milletimizin birliğine, ülkemizin bütünlüğüne ve devletimizin tekliğine karşı girişilen 
hareketler neticesiz kalmaya mahkûmdur. Aramıza nifak sokmak isteyen çevreler, geçmişte ol
duğu gibi, şimdi de emellerine kavuşamayacaktır. 

2. Millet için var olan devletimiz, her ferdin haklarına eşit şekilde saygılı kalmaya özen 
göstererek terörizme karşı mücadele vermektedir. Güvenlik kuvvetlerinin bu konudaki hassa
siyeti, insanlarımızın işbirliği ve güvenlik kuvvetlerine verdiği destek, takdirle karşılanmıştır. 

3. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu mücadele içinde, demokrasi ilkelerinin, hukuk dev
leti düzeninin ve insan haklarına saygının korunmasına bundan böyle de gerekli duyarlılığı gös
terecek ve bu mücadele içinde yurttaşlarımızın uğrayabileceği zararların karşılanması için ge
rekli önlemleri alacaktır. Masum yöre halkına da, yöre dışındaki tüm halkımıza da zulmeden 
terör örgütü mensuplarıyla, gözü dönmüş canilerle hiçbir ilgisi olmayan masum insanlarımızı 
birbirinden ayırmaya; masum yöre halkını da canilerden korumaya mecburuz. 

4. Milletimiz müsterih olsun. Kendisinden aldığımız güçle, başta Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve Hükümet olmak üzere, bütün anayasal kuruluşlar, devletin sahibi ve emrindedir. 
Dünyadaki gelişmelerin Türkiye'ye açtığı yeni ufukların bazı çevreleri rahatsız ettiği, telaş ya
rattığı açıktır. 

5. Türkiye, başta komşularımız olmak üzere, bütün devletlerle barış ve işbirliği içinde 
yaşama kararlığını devam ettirmektedir. Bunun mukabilini beklemek tabiî hakkımızdır. Bazı 
komşuların bu hakka yeterince saygılı olmadığı görülmektedir. Bütünlüğümüze uzanan ellerin 
her zaman kırıldığı bilinmelidir, iyi niyet ve dostluk tek yönlü olamaz. 

6. Etnik kökenleri ve özellikleri ne olursa olsun tüm yurttaşlarını kucaklayan ve dış Türk 
dünyasıyla da kucaklaşan Türkiyemiz, milletimiz ve insanlığın barış ve refahı için gelişerek yo
luna devam etmektedir. Gelişen ve değişen yeni dünyada da inandırıcı olabilmenin yolu, birli
ğin, beraberliğin sağlanmasından geçer. Birliğin sağlanmasının vazgeçilmez koşullarından biri 
de, manevî değerlere saygılı olmaktır. Balkanlarda, Kafkasya'da cereyan eden elim olaylar, her 
zamandan daha fazla dikkat, birlik ve beraberlik içinde bulunmamızı gerektiriyor. Bu gerek, 
hepimiz için başta gelen bir vazifedir. 

ANAP Grup Başkanvekili DYP Grup Başkanvekili 
Mustafa Kalemli Turhan Tayan 

SHP Grup Başkanvekili RP Grup Başkanvekili 
Aydın Güven Gürkan Oğuzhan Asiltürk 

MÇP Genel Başkanı ANAP Grup Başkanvekili 
Alparslan Türkeş Ülkü Güney 

DSP İstanbul Milletvekili 
Hüsamettin Özkan 

RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Bakan, bu öneriye, Birlik ve Barış Partisi Ge
nel Başkanı olarak ben de katılıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Saygıdeğer milletvekilleri, bu sonuç belgesinin iç ve dış kamuoyuna duyurulması için Baş

kanlık Divanımıza yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... İtti
fakla kabul edilmiştir. 

Hayırlı olsun. 
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VI. - - ÖNERİLER 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. — TBMM Genel Kurulunun çalışmalarına devam etmesine ilişkin siyasî parti grup baş-

kanvekillerinin müşterek önergeleri (4/55) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, özellikle Erzincan depremiyle ilgili kanun tasarısının gö

rüşülebilmesi için Genel Kurul çalışmalarının devamını isteyen bir önerge var; önergeyi okutu-
yorum : , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Olağanüstü toplantının görüşmeleri tamamlanmıştır. Türkiye B.üyük Millet Meclisinin ça

lışmalarına devam etmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Güneş Müftüoğlu s Bekir Sami Daçe 
DYP Grup Başkanvekili DYP Grup Başkanvekili 

Turhan Tayan Aydın Güven Gürkan 
DYP Grup Başkanvekili SHP Grup Başkanvekili 

Mustafa Kalemli Oğuzhan Asiltürk 
ANAP Grup Başkanvekili RP Grup Başkanvekili 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler..* Kabul etmeyenler... İtti
fakla kabul edilmiştir. 

Şimdi, gündemimizin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Genel Diğer İşler" 
bölümüne geçiyoruz. 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE, KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 
Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hiz
metlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 
59^1 inci Ek) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkın
da Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının gö
rüşmelerine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok, 
Ertelenmiştir. 
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2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58'e 1 inci Ek) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddele
rinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl

masına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (1/667) (S. Sayısı : 111) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) 

BAŞKAN — 4 üncü sıradaki, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddeleri
nin,Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. *' \ 
Ertelenmiştir. 
5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 187 Sayılı Kanun hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 
1/52, 1/62) (S..Sayısı: 116) 

BAŞKAN — 5 inci sıradaki, Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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6. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Ban Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkın
da 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/97) (S. Sa
yısı ; 121) . 

BAŞKAN — 6 ncı sıradaki, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

7. — Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afetine İlişkin Hiz
metlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 24 Ar
kadaşının 1992 Yılında Erzincan'daki Vergi Mükelleflerinden Vergi Alınmaması Hakkında Kanun 
Teklifi, Yozgat Milletvekili Alparslan Tür keş ve Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu'nun 7338 
Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde İlave Edilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/418, 2/270, 2/289) (S. Sayısı: 150) (1) 

BAŞKAN — 7 nci sıradaki Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli tilerinde Vuku Bulan Dep
rem Afetine tlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Kocaeli Milletvekili 
Şevket Kazan ve 24 Arkadaşının 1992 Yılında Erzincan'daki Vergi Mükelleflerinden Vergi Alın
maması Hakkında Kanun Teklifi, Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve Erzurum Milletve
kili Rıza Müftüoğlu'nun 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa Bir geçici Madde İla
ve edilmesine tlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine, 
başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. , 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Komisyon 

raporunun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde, ANAP Grubu adına, Sayın Yıldırım Akbulut; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; malumları olduğu üzere, 13 Mart tarihinde, Erzincan'da, çok sayıda hemşerimizin 
hayatıyla ve yine çok sayıda işyeri, ev, ahır, samanlık ve buna benzer binaların yıkılmasıyla, 
hasar görmesiyle sonuçlanan bir depremi yaşadık. Bu depremde hayatını kaybeden vatandaş
larımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 

Genel olarak bir değerlendirme yaptığımızda; işyerlerinden olan hemşerilerimiz var, evle
rinden olan hemşerilerimiz var, ahır ve samanlığından olan hemşerilerimiz var -affedersi niz-
hayvanları zayi olan hemşerilerimiz var; bunun yanında, elli senelik birikimini on saniyede kay
betmiş olan esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz var. Aynı zamanda, sadece vatandaşlarımıza 
ait değil, kamuya ait hizmet binalarının, hastanelerin, devlet dairelerinin işyerlerinin yıkıldığı 
hepinizin malumudur. İstediğimiz şey, halkımızın mağduriyetinin giderilmesi, bunların bir an 
evvel yapılabilmesi, kısacası Erzincan'ın eski haline getirilebilmesiydi. 

Bugün, Erzincan'da, tedavi olmak mümkün değildir; ne Sigorta Hastanesi ne Devlet Has
tanesi, tedavi verebilecek ölçüde ve yapıda değildir. 

(1) 150 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Kamu binaları dedim... Okullarımızın durumuna gelince: 9 orta dereceli okul ağır hasar 
gördü ve öğrenim veremez haldedir. İstiyorduk ki, bütün bunlar bir an evvel yapılabilsin, has
talarımız tedavi olabilsin, çocuklarımız okulda rahat okuyabilsin. Ayrıca, Hukuk fakültesi, 
Polis Okulu ve Laborant Okulu, binalarının hasar görmüş olması nedeniyle Erzincan'ın dışına 
nakledildi. İstiyorduk ki, bu ihaleler yapılabilsin, bir an evvel bu okullarımız Erzincan'da Öğ
retime başlayabilsinler. 

Şimdi, genel hatlarıyla bu konulara değindikten sonra, tasarıdan bahsetmek istiyorum. 
Erzincan'da gözle görülür, bariz bir göç vardı. Bu göçü önleyebilmek için de, başta esnaf ve 
tüccarımız olmak üzere, bunlara, görmüş oldukları zarar mukabili, doğrudan doğruya veya
hut dolayısıyla iktisadî hayatın inkıtaya uğramış olması nedeniyle, gördükleri zararı telafi ede
bilecek bir makul kredi verilmesi arzumuz vardı. 

Şimdi, tüm bu beklentilerimizi karşılayabilmek için, Hükümet, "Erzincan Kanunu" diye 
adlandırabileceğimiz, bugünkü görüştüğümüz kanun tasarısını Meclise sevk etti. Bu tasarının 
içerisinde, tasvip ettiğimiz, desteklediğimiz maddeler vardı. Bu maddelerden bir kısmı, Plan 
ve Bütçe Komisyonunda, tasarı metninden çıkarıldı. 

özellikle hafızalarınızı tazelemek bakımından söylüyorum; mesela, Hükümet tasarısın
da, işyerlerini kaybedenlerin, işyerlerine kavuşabilmesi için, "Afetler Kanunu" dediğimiz 7269 
sayılı Kanun çerçevesinde borçlandırılarak işyeri sahiplerine bir hak tanınması öngörülüyor iken, 
Plan ve Bütçe Komisyonunda bu hüküm çıkarıldı. 

Gene, Erzincan'dan göçü önlemeye matuf olan, Erzincan'da çalışan her statüdeki memur 
ve işçiye verilebilecek olan bir tazminat vardı; en yüksek devlet memurunun aldığı brüt maaşın 
yüzde 50'sini geçmemek üzere verilecek bir tazminat idi; bu da çıkarıldı Plan ve Bütçe Komis
yonunda. 

Bilahara, arkadaşlarımızla ve Hükümetle yapmış olduğumuz temaslar sonucu, Erzincan'ın 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek maksadıyla, bu noksanları tamamlayacak olan önergeleri hazır
ladık. Şimdi, Yüce Meclise sunacağımız önergelerin başında, Hükümet tasarısında yer almış 
olan; fakat Plan ve Bütçe Komisyonunda çıkarılan, işyerleri yapımım tasarıya tekrar dahil edi
yoruz. Bununla ilgili bir önergemiz var; bütün grup başkanvekillerinin ve arkadaşlarımızın im
zasını taşıyor. Yüce Meclisten bu önergemizin kabulünü rica ediyorum. 

Gene, Erzincan'da çalışanlara, biraz evvel söylediğim gibi, en yüksek devlet memurunun 
aldığı brüt ücretin yüzde 50'sini geçmemek üzere verilecek olan tazminatla ilgili hükmün Plan 
ve Bütçe Komisyonunda metinden çıkarılmış olması nedeniyle, bunu da tekrar görüştüğümüz 
bu kanun tasarısı metnine ithal etmek istiyoruz. Böyle bir önergemiz de var, onun da Yüce 

•meclisçe kabulünü rica ediyorum. 

Gene, bu tasarı içerisinde, oturulan binaların, hasar görmüş olma derecelerine göre, bu 
binalarda oturanlara yapılan bir yardım var. Bu, binaları ağır hasar görenlere 25 milyon lira, 
orta hasar görenlere 15 milyon lira, az hasar görenlere de 10 milyon lira olmak üzere tanzim 
edildi; ancak, gene Hükümet tasarısında olmasına rağmen, Plan ve Bütçe Komisyonunda çı
karılarak işyerleri için tanınmayan bu hakkı da, tekrar bir önergeyle bu tasarıya ithal etmek 
istiyoruz, dahil etmek istiyoruz. Bu önerge de arkadaşlarımız tarafından imzalanmıştır, bunun 
da kabulünü istirham ediyorum. 
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Ayrıca, bir önergemiz daha var; bu önerge de, Erzincan'daki esnaf ve tüccarın 1992 ve 
1993 yıllarında tahakkuk edecek olan vergilerinin terkini veyahut kısmen tahsiline dair bir öner
gedir; keza, bunu da ittifakla hazırlanmış bir önerge haline getirdik. Ben, bunun da kabulünü 
istemekteyim. 

Bir önergemiz de, köylerde orta hasarlı olarak tespit edilen binaların, 65 milyon lira kredi 
verilmek suretiyle yeniden yapılmasını amir. Bu hükmü, şehir mahallerine de teşmil ettik; ya
ni, şehirlerdeki mahallerde ve köylerde orta hasarlı binalar, hak sahipleri tarafından, yıkılıp 
yeniden yapılmak kaydıyla, kendilerine 65 milyon lira bir kredi verilsin istiyoruz. 

Başka bir önergemizle de, esnaf ve sanatkârlara, tüccarlara ve sanayicilere, serbest meslek 
mensuplarına, iki sene geri ödemesiz ye cari faiz hadlerinin yarısı kadar bir faizle kredi veril
mesi hususunda, yetkiyi Bakanlar Kuruluna bırakan bir hüküm getiriyoruz. Bu Önergemizle 
de istediğimiz şey, Erzincan'daki, durmuş olan ekonomik ve sosyal hayatın canlandırılması idi. 
Bu önerge de bütün arkadaşlarımız tarafından imzalandı ve Başkanlığa takdim edildi; sizlerin 
oylarına iktiran etmekte. 

Değerli arkadaşlarım, ben, kisa ve özet olarak, Erzincan hakkındaki kanun tasarısındaki 
düzenlemeleri, önemli gördüğüm noktalarıyla sizlere arza çalıştım; ancak, bir hususa da de
ğinmek istiyorum 

Depremin üzerinden pek uzun bir zaman geçmedi, tnsan hafızası hakikaten unutkan. Er
zincan depremi olduğunda, binaların yıkılması ve can kaybının çokluğu gerçeği karşısında, he
pimiz, bu binaların sağlam yapılmadığı üzerinde durduk ve kimimiz müteahhitleri, kimimiz 
özel şahısları suçladı, "bu binalar çürük yapıldı da onun için bu kadar zayiat oldu" denildi. 
Netice itibariyle de doğrudur. 

Şimdi, yeni yapılan -ki, aşağı yukarı 3 000 - 3 500 civarında ev yapılıyor, köylerde ve şehir
lerde olmak üzere- evlerin evleviyetle çok sağlam olmasını arzu ediyoruz; çünkü, hadise çok 
taze; ama gelin görün ki, acaba hakikaten bu evler arzu ettiğimiz sağlamlıkta yapılıyor mu? 
Benim endişem var. Tabiî, bu bir kanun mevzuu değil; ama, konu icabı, ben söylemek duru
mundayım. Gittim, bundan bir hafta evvel, Erzincan'da yapılan inşaatları gezdim. Herhangi 
bir teknik incelemeye gerek yok, gözünüzle görülen bir husus; AFA İnşaat diye bir şirketin 
yapmış olduğu inşaatlarda, gözle görülen şudur : Henüz kaba inşaat yapılıyor. Tünel kalıp ta
bir edilen sistemle yapılıyormuş, inşaatın tahliyeleri daha şimdiden sehm vermiş -bizim tabirle-
bel vermiş ve bunu fazlalaştırmamak, olduğu gibi muhafaza edebilmek maksadıyla da altına 
destek verilmiş, payanda verilmiş. Bu, açık, görülüyor; bütün milletin gözü önünde. Hatta, 
fotoğraflarını çektirdim; gönderirlerse, arzu edenlere de vereceğim. 

Şimdi, bakın, neyi savunduk hep beraber; bu inşaatların sağlam olmasını savunduk ve 
herhalde Hükümet de bunları, en uygun fiyatlarla ihale etti; ama, bunun kontrolünü kim ya
pacak, bunun sağlam olup olmadığına kim bakacak?.. Ben, gördüğümü söylüyorum; aksi id
dia katiyen yerli değil gidip bakmak kaydıyla bunlar tespit edilir. Kontrol işinin Teknik Üniver
siteye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığına verildiği söylendi. Doğrudur; ama, görülen de o de
ğildir. O bakımdan, Hükümetin bunlar üzerinde titizlikle durması gerekir ve hatta bu kontrol
lerin iyi yapılabilmesi için görevini yapan memurlar, siyasî baskı nedeniyle de Erzincan'dan 
uzaklaştırılmışlardır diye de iddia edilmektedir. Ne derece doğrudur; bilmem, ama tetkikinde, 
tahkikinde yarar vardır. Binaların teknik olarak sağlam olup olmadığını, uzmanı olmadığım 
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nedeniyle bilemem; ancak, bu binalar arzu edilen sağlamlıkta olmayabilir. O zaman bunun 
vebalini, elbette bu işle ilgili olanlar sorumlu olanlar çeker; ama, can ve mal kaybı olduktan 
sonra, başkalarının sorumluluğu bizim acımızı dindirmez. 

Tabî, bu kanun tasarısında, acıları ksımen de olsa dindirebilecek hükümler de vardır. Me
sela, hayatını kaybedenlerin birinci derece yakınlarına 50 milyon lira bir yardım veriliyor. 50 
milyon lira az mıdır çok mudur onun münakaşasına girmeyeceğim; ama, moral olarak, hayatı
nı kaybedenlere devletin sıcak elini uzatmış olması manasında aldığım nedeniyle, bu hüküm 
yerindedir. Biraz evvel de söyledim; evleri yıkılanlara yeniden ev yapılıyor. Evleri ağır hasarlı
lara 25 milyon lira veriliyor, orta hasarlılara 15 milyon lira veriliyor, hafif hasarlılara da 10 
milyon lira veriliyor. Bunlar da güzel hükümlerdir; destekliyoruz. 

Böylece, bu, kanun tasarısını, yani Plan ve Bütçe Komisyonu raporundaki metni bu öner
geler istikametinde geçirebilirsek, öyle ümit ediyorum ki -kanun hükümlerini de yerine 
getirebilirsek- Erzincan'daki göçü durduracağız, yaralan kısmen de olsa sarma imkânını bula
bileceğiz. 

Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sağ olun Sayın Âkbulut. 
•Değerli arkadaşlar, tasarının tümü üzerinde başka konuşmak isteyen?.. 
MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, söz istiyorum... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Mustafa Kul. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; akşa
mın bu geç vakitlerinde, bu tasarının yasalaşması için burada bekleyen tüm arkadaşlarımıza 
teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, 13 Mart 1992 akşamı, tüm ulusumuzu derin üzün
tüye boğan Erzincan depremi, 653 tane vatandaşımızın, insanımızın hayatına mal olmuştur. 
Bu depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Tanrı'dan rahmet, kederli ailelerine baş
sağlığı diliyorum. Yine, depremde yaralanan ve halen daha hastanelerde yatan tüm hemşerile-
rimize de acil şifalar diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu depremde, Erzincan'da, 5 540 tane ağır hasarlı konut 7 150 tane 
orta hasarlı konut, 12 472 tane de az hasarlı konut tespit edilmiştir. Yine, işyeri olarak, 954 
tane ağır hasarlı işyeri, 441 tane orta hasarlı işyeri, 356 tane de az hasarlı işyeri tespiti yapılmış
tır. Depremde hayatını kaybeden insanlarımızın sayısını, daha önceki Lice, Gediz, Muradiye 
ve Varto depremleriyle kıyasladığımız zaman, belki az şiddetli bir deprem gibi görülüyor; ama, 
bu hasar sayılarını size arz ettikten sonra, depremin ne kadar büyük bir tahribat yaptığını, 
zannediyorum kavramış olacaksınız. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten çok büyük bir felaketti; ama, o günden bugüne kadar 
Hükümet, Erzincan'a birçok şey yaptı. Hükümet, daha ilk günden Erzincan'da idi, arkasın
dan, Şeker Bayramında, 4 Nisan tarihinde, gene Hükümet tam kadrosuyla Erzincan'da idi ve 
13 Marttan bugüne kadar, ne zaman Bakanlar Kurulu toplandıysa, mutlaka Erzincan'la ilgili 
konular görüşüldü, konuşuldu ve Erzincan'a mutlaka bir şeyler verildi. 

öncelikle, bu olaya duyarlılık gösteren Hükümete teşekkür ediyorum. Gene, bu deprem 
olayına duyarlılık gösteren tüm siyasî partilerin genel başkanlarına, televizyon ve radyo kuru
luşlarına, gazetelere ve yardımlarda bulunan tüm vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. 
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Erzincan depreminin yaralarını, ulusça sarmaya çalışıyoruz. Hükümet, bugüne kadar elin
den geldiği kadarıyla birçok şeyi yapmaya çalıştı; tabiî yeterli olanlar var, yeterli olmayanlar 
var; bunları uzun uzadıya söylemek istemiyorum. Başta, çadır konusunda uzun süre tartışma 
oldu. Yıkılan ev sayısı o kadar yoktu; ama, insanlarımız korkudan evlerine giremediklerinden 
dolayı 65 bin tane çadır talebi vardı; buna karşılık Kızılayın merkez depolarından ve tüm kom
şu illerden alınan çadır 27 360 tane id; ve bu miktarda çadırla yetinilmek durumundaydı. Bu 
çadırların az oluşundan ve yeteri kadar dagıtılamayışından dolayı, başta birtakım tepkiler oluştu; 
ama, daha sonra insanlarımız, kendi olanaklarıyla -tahta barakalarda falan- geçici olarak ba
rınacakları yerleri temin ettiler. Şu anda da hâlâ bu durum devam ediyor; çünkü, gene sık sık 
deprem oluyor, insanlarımız -evleri yıkılmamış olsa bile- evlerine girmeye korkuyorlar. Bu ne
denle, bugüne kadar yapılanlarla yetinmeyip, bundan sonra birtakım şeylerin daha yapılması, 
insanlarımızın Erzincan'da kalması, oradan göçün Önlenmesi, insanlarımızın orada korkusuz
ca, güven içinde yaşamasına olanak sağlayacak birtakım yasal düzenlemelerin yapılması gere
kiyordu, bu yasa tasarısına onun için ihtiyaç duyuldu. 

Bugüne kadar yapılanlara şöyle bir göz atarsak : Çiftçilerle ilgili birçok şey yapıldı. Onla
ra bedelsiz hayvan yemi dağıtıldı. Şehir merkezindeki tüm enkaz kaldırma çalışmaları tamam
landı. Sadece köylerde bazı enkaz kaldırma çalışmaları şu anda devam ediyor, onların da ya
kın zamanda tamamlanacağını umuyoruz. Gene, geçen yıl Mart ayında, soğuklarda, vatan
daşlarımıza bedelsiz kömür dağıtıldı. Çiftçilerimizin, köylülerimizin elinde bulunan fasulye, 
tüccarın ucuz almasına bırakılmadan, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından rayiç bedelle satın 
alınmıştır. Esnaflarımızın ve çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Ziraat Bankasına-
olan borçları, faizsiz olarak iki yıl ertelenmiştir. Gene esnafımıza, 50 milyon lira kadar, ucuz 
faizle (yüzde 50) kredi olanağı tanınmıştı; ama, bunun uygulamasında birtakım aksaklıklar 
oluyor. Şu ana kadar Erzincan'da bu yardımlardan yararlanan insan sayısı 102'dir. 1/3 oranın
da hasar görmüş olma şartı arandığından bu krediden herkesin yararlanması mümkün olama
mıştır. O nedenle, bu tasarıda, bununla ilgili birtakım düzenlemeler de getiriliyor. 

Gene, memur ve işçilerimize fazla çalışma ücreti ödenmesi konusunda Bakanlar Kurulu 
kararı çıkmıştı; ancak, buna rağmen Erzincan'dan göçü durdurmak mümkün olamadı. Kamu 
çalışanları, hemen hemen tamamıyla Erzincan'dan gitmek için tayin talebinde bulunmuşlar
dır. Bazı kuruluşlarımız, bu tasarının kanunlaşmasını bekledikleri için, tayin dilekçelerini işle
me koymayıp bekletirlerken, bazı kuruluşlarımızda artık çalışabilen insan kalmamıştır. Bu ko
nuda da birtakım düzenlemelerin yapılabilmesi için, bu yasa tasarısının hazırlanmasına gerek 
duyulmuştur. 

Gene, Bağ-Kur ve SSK primleri, Yönetim Kurulları kararıyla altı ay süreyle ertelenmiştir. 
İkinci bir erteleme konusu gündemde. Bunu kanuna koymamıza gerek yoktur; bu konuda Yö
netim kurullarının karar almalarını ve uzatmalarını bekliyoruz. 

Çiftçilerin, Devlet Su İşlerine olan geçmiş yıllardaki su borçları tamamen affedilmiştir; 
ileriye yönelik olarak üç yıllık su da bedelsiz olarak "verilecektir. • 

Gene, Erzincan, kalkınmada birinci derecede öncelikli iller arasına alınmıştır. Gene, dep
remin ilk günlerinde 250 tane prefabrik ev yapılmış ve vatandaşlarımız bu evlere yerleştirilmiş
lerdir. Ayrıca, 300 tane prefabrik işyeri yapılmış, 350 tanesi de -programa göre- yapılmak üze
redir ve bunlar 650 taneye tamamlanacaktır. 
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Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar, Avrupa tskân Fonundan ve Dünya Bankasından 3 
trilyon 200 milyar liralık bir dış kaynak sağlanmıştır. Bunun 1,2 trilyon lirası Avrupa tskân 
Fonundan, 2 trilyon lirası da Dünya Bankasından gelmiştir. Bu parayla, bugüne kadar, Erzin
can ve Tunceli'de 3 623 tane konut ihale edilmiştir, bunlar süratle yapılmaktadır ve birçoğunun 
inşaatı da bitme aşamasına gelmiştir. En geç 15 Kasımda teslim edilmesi gereken bu konutla
rın, Ekim ayı ortalarında teslim edileceğini umuyoruz. 

Gene, evini yapana yardım metoduyla da 600 tane konut yapılmaktadır. Böylece bugüne 
kadar toplam 4 223 tane konutun yapımına başlanmıştır. Bunlar, Afet İşleri tarafından yaptı
rılan konutlardır. Evini yapana yardım metoduyla verilen para miktarı daha önce 50 milyon 
lira olarak planlanmışken, daha sonra, evlerin bu parayla bitmesi mümkün olamayacağı dü
şüncesiyle 25 milyon liralık yeni bir yardım daha yapılmış ve miktar 75 milyon liraya çıkarılmıştır. 

Sayın üyeler, 13 Mart depreminden ondört ay önce Erzincan'da bir deprem daha olmuş
tu. O depremde de, 188 binadaki ağır hasar yanında gene yüzlerce orta ve hafif hasarlı konut 
vardı. Erzincan'da, 13 Mart depreminden ondört ay önce meydana gelen depremde zarar gö
ren insanlarımdan, konutları hafif hasarlılara 500 bin lira, orta hasarlılara 900 bin lira, ağır 
hasarlılara da 1,5 milyon lira para vererek ve hiçbir konut yapılmadan o depremin maddî ha
sarları kapatılmışken; bu depremde, olaya, hafif hasarlı konutların onarımı için 5 milyon lira, 
orta hasarlı konutların onarımı için 30 milyon lira verilmek ve ağır hasarlı ve yıkılmış binala
rın tamamı ihale edilmek kaydıyla yaklaşılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Kul, süreniz dolmuş bulunuyor, sözlerinizi bağlar mısınız... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkanım, toparlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bu kadar şey yapıldı da bu yasaya niye gerek görülüyor?.. Gerçek

ten, birtakım okullar onarılıp, yeni derslikler, yeni okullar yapılırken, yeni binalar yapılırken 
ve bunca şey yapılmasına rağmen Erzincan'daki insanlarımız o zor durumdan hâlâ kurtula
mamıştır. Erzincan'da insanlarımızın tamamı şu anda çadırda oturmaktadır ve ticarî hayat bit
miştir. İşsizlik büyük boyutlara ulaşmış ve büyük bir göç yaşanmaktadır. Bu göçü durdurmak 
veyahut geriye döndürmek zorundayız. Bunun için bu yasaya gerek görülmüştür. Tabiî, bu arada, 
Toplu Konut idaresinin Dünya Bankasından almış olduğu krediyle yapmayı planladığı 2 190 
tane konut daha var. öğretmen lojmanları, devlet lojmanları, kooperatifler ve sağlık lojman
ları gene, bir adet 275 yataklı devlet hastanesi, 100 yataklı askerî hastane, 100 yataklı Sosyal 
Sigortalar hastanesi o projenin içerisinde yer almaktadır. Bu hastanelerin tüm tıbbî araç ve 
gereçleri bu fondan karşılanacaktır. Ayrıca, Afet işleri tarafından yapılacak olan tüm okulla
rın araç ve gereçleri de yine bu fondan karşılanacaktır. 1 300 tane işyerinin yapımı, 2 400 tane 
işyerinin onarımı, tüm kamu binalarının yapımı, belediye hizmet binasının yapımı, yeni oto
büs terminalinin yapımı, stadyumun yapımı, içme suyu ve kanalizasyon şebekesinin bozulan 
kısımlarının tamiratı, ağır hasarlı evlerin tamamının yıkımı; 2 500 tane ahır, 1 600 tane saman
lık, 10 900 tane hayvan zayiatının aynî olarak karşılanması; Şeker Fabrikası ve Sümerbank gibi 
fabrikaların onarımı ve deprem araştırma merkezinin kurulması gibi birçok konu da, Dünya 
Bankasından sağlanan bu krediyle oluşturulacaktır. Bugüne kadar, yasa gerekmeden yapılabi
lenler yapıldı; ama, Dünya Bankasından alınan krediyle yapılması gereken; fakat yasa olma
dan yapılması mümkün olmayan birtakım işler de var; işte bu yasa tasarısı bu nedenle günde
me gelmiştir. 

Bu tasarı hak sahibi olamayan, özellikle, içinde fiilen oturmasına rağmen iskân ruhsatı 
almamış olan bazı şahısların ve kooperatif sahiplerinin tekrar hak sahibi olmasına, hak sa-
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hipliği süresini geçirmiş olanların tekrar hak sahipliği için müracaat etmesine, gene, satış sene
di vaadi veya noter senediyle satış yapılmış ve bundan dolayı, hak sahibi olamayan insanlara 
birtakım olanaklar sağlayan; ahır ve samanlıkların yapımı, depremde yitirilen hayvan zayiat
larının karşılanması; gene, işyerlerinin kapsam içerisine alınması, çok katlı binalarda, kat ma
likleri arasındaki ihtilafların giderilmesi gibi birçok konuyu da kapsamaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Kul, şimdi 17-18 madde görüşeceğiz, 22 tane önerge var. Bunlar, tasa
rıyla ilgili konular değil. Siz bunları seçmenlerinize sonra bir broşür halinde verirsiniz... (ANAP 
sıralarından alkışlar) ' . , ; . - ' 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Teşekkürler. 
Değerli arkadaşlarım, tasarı, Hükümetten geldiği şekliyle Komisyondan çıkmadı, birta

kım maddeler çıkarılmıştı. Bu maddelerle ilgili dokuz tane önerge hazırlamış bulunmaktayız. 
Bu önergelerin de kabul edileceğini umuyorum. 

Diğer konulara değinmek istemiyorum. Yalnız, Sayın Akbulut'un değindiği bazı konulara 
kısaca, bir iki cümleyle cevap vermek istiyorum... 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara)-~ Hükümet adına mı?.. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hükümet adına mı?.. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Anlcara) — Sayın Bakan var burada, o cevap versin. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — İnşaatlarda kalite kontrolü yapılmadığı konusunda... 
Ben de sık sık gidiyorum Erzincan'a, o inşaatları bende geziyorum. Erzincan'da bir labo-

ratuvar kuruldu. O laboratuvarda sürekli bu testler yapılıyor ve aynı zamanda her on günde 
bir oradan numuneler getirilmek kaydıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Iaboratuvar testi
ne tabi tutuluyor. Geçen gün Erzincan'a gittiğimde, Turhal'dan getirilen 40 bin tane tuğlanın 
dozerlerle ezildiğini, o tuğlaların dahi teste tabi tutulduğunu, yeterli vasıflara sahip olmadı
ğından dolayı da imha edildiğini gördüm. Gene, bir inşaatın temelinden alınan numunenin 
yeteri kadar dayanıklı olmadığı konusundaki rapor doğrultusunda, o temeller de tamamen kal
dırıldı. Kontroller yapılıyor. Genel müdürlerimiz sık sık olay yerine gidiyorlar. Depremle ilgili 
koordinasyon görevini üstlenmiş olan Devlet Bakanımız sık sık Erzincan'a gidiyor. Hatta bu
gün, Bayındırlık Bakanımız gene bu konuları takip etmek üzere şu anda Erzincan'da bulun
maktadır. Bu konular sıkı bir şekilde takip edilmekte, Erzincanlılar da bunu görmekte ve izle
mektedir. 

Bu kanunun tüm Erzincanımıza, tüm ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor; hepi
nize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, sağ olun. 
YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Sayın Kul, o fotoğrafı Meclis Başkanına vereceğim; 

bakacaksınız... 
BAŞKAN ~ Sayın Ali İbrahim Tutu şahsı adına istiyor... 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, grup adına söz istiyorum... 
BAŞKAN — Grup adına mı?.. Pardon... 
DYP Grubu; adına, Sayın İsmail Köse; buyurunuz. 
Kusura bakmayın, görmedim. 
Sayın Köse, kısaca lütfen... \ . ' . - • • ' -
DYP GRUBU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

13 Mart 1992 günü Erzincan'da meydana gelen deprem dolayısıyla hayatlarını kaybeden va
tandaşlarımızı rahmetle anıyor ve geride bırakmış oldukları, şu anda halen gözyaşlarını devam 
ettiren vatandaşlarımıza da sabır diliyorum. 
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Değerli milletvekilleri, gerçekten ülkemiz bu yıl büyük felaketler yaşamıştır. Bu felaketler
den bir tanesi, Erzincan ve bölgesinde meydana gelen deprem olayıdır. 13 Mart günü, deprem
den üç saat sonra Erzincan'a giden bir milletvekili arkadaşınız olarak, orada görmüş olduğum 
manzarayı bu kürsüden size intikal ettirmem mümkün değildir. Böyle bir felaketin İdmsenin 
başına gelmesini hiçbir zaman arzu etmem ve Cenabı Allah göstermesin. 

Gerçekten, belki zaman zaman bir sarsıntıyla uyanmış olabilirsiniz, bir sarsıntıyla dikka
tiniz çekilmiş olabilir; ama, binaların yıkıldığını görmek ve o binaların altından halen canlı 
insanların seslerini duymak bir felaket ve onu anlatmak da çok güç; ancak o anı yaşamak la
zımdır. 

Üç saat sonra intikal ettiğim Erzincan'da, girişe 30-40 kilometre kala yol yarılmıştı ve biz
den önce bir tek araba gitmiş, maalesef o araba da yarılan yolun içerisine düşmüştü. Orada 
gördüğüm çok değerli bir belediye başkanı arkadaşımız, devletten intikal eden bütün araç ve 
gereçlerle binaların altında kalanların canlarını kurtarma çabası içerisindeydi. Kendi arabası
na binip mahallelerde meydana gelen hasarı gözümle görmek istedim. Bu arada kendisine, "ya
lanınız veya herhangi bir kimseniz var mı bu yıkılan binaların altında" diye sorduğumda, bir 
kardeşinin, bir de kayınbiraderinin yıkılan binaların altında olduğunu ve haberdar olmadığını 
ifade etti. Kendi vilayetinde meydana gelen bu acı olayda, kendi yakınlarının da yıkılan binala
rın altında kaldığını bildiği halde, yine de, ilindeki o korkunç manzarayı bize göstermeyi ve 
bir an önce devletin oraya müdahale etmesini arzu eden bu belediye başkanının hazırlamış ol
duğu bir kitap vardır; bu kitabı bütün milletvekili arkadaşlarımın incelemesini istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Doğru Yol Partisinin ve SHP'nin kurmuş olduğu Hükümet, bu dep
rem dolayısıyla meydana gelen maddî hasarların giderilmesi, orada kalan insanlarımızın göç 
etmemesi -ölen insanlarımız hariç, onları geri getirmemiz mümkün değildir- hiç olmazsa, hem 
kalanların maddî yönden finanse edilmesi hem de göçe mani olmak için gerekli tedbirleri al
mış ve şu tasarıyı da huzurunuza getirmiştir. 

Buna ilaveten, Şırnak ve Çukurca'da vuku bulan olaylar dolayısıyla meydana gelen mad
dî hasarın tazmini hususunun da yine aynı tasarı kapsamına alınmasına dair önergemiz vardır;, 
o önerge de biraz sonra okutulacaktır. 

Diğer taraftan, Sayın Kul'un da bahsettiği gibi, Plan ve Bütçe Komisyonunda tasandan 
bazı maddelerin çıkarılması karşısında şu anda o bölgede yaşayan vatandaşlarımıza daha bü
yük imkânlar getirilmesi amacıyla hazırlanan bütün önergeleri, Grubumuz da, diğer gruplar 
da imzalamışlardır. 

Ben sözü uzatmak istemiyorum; yalnız, deprem felaketinin meydana getirmiş olduğu ha
sardan dolayı, devletimizin bu kıt imkânlarına rağmen yapılan yardımların, fakir fukaranın 
hakkının, üç beş tane hırsız müteahhidin cebine girmesini engellemek için, bu müteahhitleri 
sürekli kontrol etmeliyiz. (Alkışlar) 

Bu sorumluluğu taşıyan Sayın Bakan buradadır. Ben, özellikle DYP Grubu adına rica edi
yorum, Sayın Akbulut'un ismen zikretmiş olduğu müteahhidin ve onun dışındaki diğer müte
ahhitlerin işlerinin takip edilmesinde büyük fayda vardır. 

Geçmişte de depremler olmuştur; benim vilayetimde ve Narman, Horasan, Şenkaya İlçe
lerinde de olmuştur. O ilçelerde meydana gelen depremlerden sonra verilen malzemeler, verilen 
nakliyeler ve verilen paraların nasıl suiistimal edildiğini herkes biliyor. En korkuncu da, o fela
kete uğramış yerde, bu müteahhitler, fukara milletin hakkını almak ve devletin, kış mevsimi 
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gelmeden, o vatandaşlarımızı, o çatıların altına sokma mücadelesi verdiği bir anda demirden, 
çimentodan hırsızlık yapmak suretiyle, "süratle bu işleri bitireyim, paramı alayım" diye, dev
letin diğer müteahhitlik kesimine kullandırmadığı imkânları kullanmışlar, avanslar almışlar
dır. Bu gibi hususları çok daha hassas bir şekilde takip etmeliyiz. 

O bölgenin bir milletvekili olarak ve orada yaşayan hemşerilerimin acısını hisseden bir 
insan olarak, bunların en yakın takipçisi de ben olacağım Sayın Akbulut, bunu bilesiniz. 

Şimdi, burada bulunan değerli milletvekillerinden, orada çoluk çocuğunu kaybeden bir 
hemşerimizin, depremin ne olduğunu anlatan şiirini, bu geç saatte okumak için müsaade is
tiyorum. -

"Neredeydi yaran, nereden derdin? 
Neydi stresin, neden gerildin? 
Binlerce yuvayı yerlere serdin. 
Nasıl kıydın bunca cana Erzincan, 
Doymadı toprağın kana Erzincan. 
Yuvasız yurt olmaz, yavrusuz yuva, 
Verdik yavruları kara toprağa, 
Hasret kaldık bir sıcacık yuvaya, 
Kemikler taş oldu, etimiz toprak, 
Savruldu binalar hep yaprak yaprak. 
Sana mı yanayım, ölenlere mi, 
Yurdundan göç edip gidenlere mi, 
Yapıdan demiri, betonu çalan, 
Kanına ezelden girenlere mi? 
Taşım toprağımsın, yurdum, otağım, 
Kopamam ki senden, ana kucağım." 
Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köse. 
Gruplar adına başka konuşmak isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına, Erzincan Milletvekili Sayın Tutu; buyurun efendim. 
Sayın Tutu, 10 dakikada bitirmenizi rica ediyorum. 

ALt İBRAHİM TUTU (Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamuoyunda 
Erzincan Kanunu olarak bilinen, Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Dep
rem Afetine İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısıyla ilgili olarak, kişisel 
görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, Yüce Meclisi say
gılarımla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz üzere, Erzincan İlimiz, 1939 büyük depreminden 53 yıl sonra, 
13 Mart 1990 günü, büyük bir felaketi daha yaşadı. Meydana gelen deprem, büyük can kaybı
na ve maddî zarara yol açmıştır. Bu deprem, 653 vatandaşımızın yaşamını yitirmesine, yüzler
ce vatandaşımızın, yıkılan binaların enkazı altında kalarak yaralanmasına, sakat kalmasına 
neden olmuştur. Bu vesileyle, yaşamını yitirenlere rahmet, kalanlara başsağlığı diliyorum. 

Yaşanan deprem, 5 540'ı ağır, 7 150'si orta, 12 472'si az hasarlı olmak üzere, toplam 25 
162 konutu -bu sayılar, yeni hasar tespitlerinde artabilir- ya yerle bîr etmiş ya da içinde oturu
lamaz hale getirmiştir. 
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Erzincan'ı merkezinden vuran bu depremde, beyninden ağır bir darbe alan insanın tüm 
organlarının felç olması örneği, binlerce işyerinin içindekilerle birlikte yerle bir olması sonu
cu, işyeri sahibi binlerce kişi ağır bir darbe almış, Erzincan'da ekonomik yaşam tüm canlılığını 
yitirmiş, felç olma noktasına gelmiştir. Aralarında devlet hastanesi, Sosyal Sigortalar Kurumu 
hastanesi, askerî hastanenin de bulunduğu, birçok okul, lojman, otobüs terminali, stadyum 
ve kamuya ait benzeri sosyal hizmet binaları yerle bir olmuş; bu durum, sağlık, eğitim, ulaşım 
gibi sosyal hizmetlerin hemen hemen tümüyle aksaması sonucunu doğurmuştur. 

Kırsal alanda, köylerimizde ise, 3 408'i yerle bir olmak üzere toplam 5 431 besi hayvanı 
ahırı, yine 2 343'ü tümüyle yıkık olmak üzere toplam 4 044 samanlık, kullanılamaz hale gel
miştir. Yıkılan bu besi hayvanı ahırlarının enkazı altında kalan 10 900 adet besi hayvanı telef 
olmuş; bu durum, geçim kaynağı besicilik olan insanlarımızı, altından kalkamayacakları bir 
yükle karşı karşıya bırakmıştır. 

Yaşanan bu olağanüstü olay, olağanüstü sorunları da beraberinde getirmiş, insanlarımı
zın günlük yaşamlarını altüst etmiş, kurulu düzenlerini yıkmış, hayatın hemen hemen tüm alan
larındaki faaliyetlerin durma noktasına gelmesine neden olmuştur. Bu durum karşısında, Er
zincan'dan büyük kentlere doğru bir göç başlamış, binlerce kamu görevlisi tayin talebinde bu
lunmuştur. Geriye kalan halk ise, gelişmelere göre hareket etme eğilimi içine girmiştir. Kısaca
sı, bu büyük felaket sonucunda, Erzincan şehri, yaşanması zor bir şehir haline gelmiştir. 

Başta Sayın Başbakan, Başbakan Yardımcımız ve bakanlarımız olmak üzere, tüm Hükü
met yetkilileri, Erzincanımızı bu zor durumdan kurtarmak üzere, depremin meydana geldiği 
andan itibaren, gerek Erzincan halkının büyük acısını paylaşmada ve gerekse depremin ortaya 
çıkardığı sorunların çözümünde gereken ilgi ve duyarlılığı göstermişlerdir ve göstermeye de
vam etmektedirler. Bunun son örneği, huzurlarımıza gelen Erzincan Yasa Tasarısıdır. 

Sayın milletvekilleri, Erzincan'da yaşanan deprem, doğal afetlerin sıkça yaşandığı ülke
mizde, doğal afetler sonucunda ortaya çıkan sorunların çözümüyle ilgili olarak, mevcut örgüt
lenmelerin ve yasaların ihtiyaca cevap vermediğini ortaya çıkarmıştır. Erzincan depreminin or
taya koyduğu sonuçlardan biri, sivil savunmanın, fonksiyonunu yerine getiremediği gerçeğidir. 
Sivil savunma, mevcut yapısıyla ihtiyaca cevap verememektedir. Sivil savunma örgütünün, ya 
ihtiyaca cevap verecek şekilde yeniden yapılandırılması ya da bu fonksiyonu üstlenecek yeni 
bir yapılanmanın sağlanması gerekmektedir. 

Erzincan deprem pratiğinin ortaya çıkardığı bir diğer sonuç ise, mevcut yasaların, depre
min meydana getirdiği sorunların çözümünde yetersiz kaldıkları, ihtiyaca cevap veremedikleri 
gerçeğidir. Erzincan Yasa Tasarısı bu ihtiyaçtan doğmuştur. 

Yasa tasarısının genel gerekçesinde de belirtildiği gibi, tasarı, bu ihtiyaca cevap vermek 
üzere, Erzincan ve diğer deprem yörelerinin hızla iyileştirilmesi ve bir an önce normal hayata 
geçilmesini sağlamak, mağdur duruma düşen vatandaşlarımızın yaralarını biraz da olsa hafif
letmek amacıyla hazırlanmış ve yasalaştırılmak amacıyla görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet 
Meclisine getirilmiş bulunmaktadır. Bu vesileyle, Sayın Başbakanımıza, Başbakan Yardımcı
mıza, Bakanlar Kurulunun tüm üyelerine, deprem sonrası çalışmaları yürüten Bayındırlık ve 
tskân Bakanlığımız ilgililerine, koordinatör bakan olarak büyük bir hassasiyetle davranan ve 
şehircilikten sorumlu Devlet Bakanımız Sayın Erman Şahin'e ve Bakanlık ilgililerine, diğer ka
mu kurum ve kuruluşlarının tüm ilgililerine, depremin ilk anından itibaren gösterdikleri ilgi 
ve duyarlılıktan ötürü şükranlarımızı sunuyoruz. 
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Tasarının yasalaşması ve en azından yasalaşması kadar önem arz eden bir husus olan, ya
salaştıktan sonra vakit geçirilmeksizin gereklerinin fiiliyata geçirilmesinin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tatile girmeden önce yasanın çıkanlamamasının yöre halkında yarattığı üzüntüyü azal
tacağına inanıyorum. Bu konuda Yüce Meclisin gereken duyarlılığı göstereceğine yürekten ina
nıyorum. 

Bu arada, Sayın Akbulut'un belirttiği uyarıların dikkatle izlenmesi gereğine inanıyorum 
ve Erzincan Milletvekili olarak ben de, Erzincan'ın yeniden yapılanmasında inşaatların en sağlıklı 
bir şekilde yapılmasını dikkatle izleyeceğimi belirterek, ilgili bakanlığımızın bu konuda gereği
ni yerine getireceğine yürekten inanıyorum. 

Yasanın, oluşumuna büyük katkıda bulunacağına inandığım yeni Erzincan'a ve tüm Ülker 
mize hayırlı olmasını diliyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutu. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 
Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli tilerinde Vuku Bulan Deprem Afetine İlişkin Hizmetle

rin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
(Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli tilerinde Vuku Bulan Deprem Afetine İlişkin Hizmetle

rin Yürütülmesi ve 20.6.1977 Tarih ve 2090 Sayılı Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapı
lacak Yardımlar Hakkında Kanun, 11.11.1986 Tarih ve 3320 Sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bun
ların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Hakkında Kanun ve 9.3.1988 Tarih ve 3417 Sayılı 
Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanuna 
Birer Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı) 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli merkez ve ilçelerin
de 1992 Mart ayında meydana gelen deprem nedeniyle afete maruz bölge ilan edilen yörelerde 
normal hayatın devamını sağlayacak hizmetlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzen
lemektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önergeler vardır; veriliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan (150) sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. • 
Saygılarımızla. 

Mesut Yılmaz Vehbi Dinçerler 
Rize Ankara 

Eyüp Aşık Cavit Kavak 
Trabzon İstanbul 

Gürhan Çelebican Şadan Tuzcu 
İstanbul İstanbul 

Şerif Bedirhanoğlu E. Safder Gaydalı 
Van Bitlis 

Ülkü Güney Cengiz Altınkaya 
Bayburt Aydın 
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MADDE 1.— Bu Kanunun amacı, Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli Merkez ve ilçelerin
de 1992 Mart ayında meydana gelen deprem nedeniyle afete maruz bölge ilan edilen yörelerde 
normal hayatın devamını sağlayacak hizmetlerin yürütülmesi ve Şırnak ile Çukurca'da meyda
na gelen hasar ve tahribatın giderilmesi ve toplu göçün önlenmesine ilişkin usul ve esasları dü
zenlemektir. 

Gerekçe : • • ' ' • ' 
19 Ağustos 1992 akşamı bölücü eşkıya tarafından yapılan baskın ve terör eylemleri sonu

cu mal ve can kaybına uğrayan, işyerleri ve evleri tahrip edilen, göçe zorlanan Şırnak ve Çu
kurca'da yaşayan masum vatandaşlarımızın uğradıkları zararları telafi etmek ve göçleri önle
mek amacıyla gerekli desteğin bir an önce sağlanması gerekmektedir. 

önergemiz bu düşünceyle Genel Kurulun tasviplerine arz edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan (150) sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Güneş Müftüoğlu Turhan Tayan 

Zonguldak Bursa 
Beldr Sami Daçe Aydın Güven Gürkan 

Adana İçel 
Mehmet Kerimoğlu Mustafa Zeydan 

Ankara Hakkâri 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli merkez ve ilçelerin
de 1992 Mart ayında meydana gelen deprem nedeniyle afete maruz bölge ilan edilen yörelerde 
normal hayatın devamını sağlayacak hizmetlerin yürütülmesi ve Şırnak ile Çukurca'da meyda
na gelen hasar ve tahribatın giderilmesi ve toplu göçün önlenmesine ilişkin usul ve esasları dü
zenlemektir. 

Gerekçe : 19 Ağustos 1992 akşamı bölücü eşkıya tarafından yapılan baskın ve terör ey
lemleri sonucu mal ve can kaybına uğrayan, işyerleri ve evleri tahrip edilen, göçe zorlanan Şır
nak ve Çukurca'da yaşayan masum vatandaşlarımızın uğradıkları zararları telafi etmek ve göçleri 
önlemek amacıyla gerekli desteğin bir an önce sağlanması gerekmektedir. 

önergemiz bu düşünceyle Genel Kurulun tasviplerine arz edilmiştir. 
BAŞKAN — Her iki önerge de aynı mahiyettedir; birlikte işleme koyuyorum. 
Komisyon önergelere katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Baş
kan, aslında Komisyonumuzun çoğunluğu olmadığı için bu önergeye katılamıyoruz; ancak, şöyle 
bir durum var; Anayasamıza göre, gider getiren önergelerde, bunun gelir kaynaklarının da gös
terilmesi lazım. -

M. VEHBÎ DİNÇERLER (Ankara) — Gösterdik efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KAMER GENÇ (Devamla) — Bir dakika 

efendim... , • ' 
Bu gelen kanun tasarısına göre, Avrupa İskân Fonundan ve Dünya Bankasından sağlanan 

kaynaklar, münhasıran Erzincan ve çevresinde meydana gelen depremlere hastır. 7269 sayılı 
Kanun, doğal afetler nedeniyle meydana gelen zararların karşılanmasına yönelik bir hususu 
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kapsamaktadır. Dolayısıyla, bu önerge kabul edildiği takdirde, formalite bir önerge olacaktır. 
Aslında bizim de gönlümüz, Şırnakta ve o bölgede meydana gelen zararın da karşılanması yö
nündedir; ama, çoğunluğumuz olmadığı için bu önergelere katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — Sayın Başkan, sevgili arkadaşlarım; öner

geye bu şekliyle ve kanunun ikili bir şekilde çıkmasına elbette katılıyoruz. Şırnak olayı, elbette 
çok önemlidir. ANAP kanadının getirdiği önerge, zaten arkadaşlarımız tarafından da tasviple 
karşılandı; ancak, biz, kanunun başından beri teknik hususunu iyice inceleyen bir ekip olarak, 
daha doğrusu Bakanlık olarak, uygulamada acaba güçlük çıkar mı diye, bu noktada biraz da
ha düşünerek hareket etmekte yarar olduğunu umuyoruz; çünkü, doğal afetler mevzuatının 
tümündeki eksiklikler nedeniyle bu Erzincan-Tünceli kanunu önümüze geldi. Şimdi buna, da
ha değişik bir orijinden gelen -ona da artık "afet" demek durumundayız- bir konuyu raptedi
yoruz, ikisini bir araya getiriyoruz. Uygulamada, acaba, Afet tşleri veya diğer devlet organları 
güçlük çekerler mi, uygulayamaz duruma düşerler mi, onu, isterseniz, bu madde üzerinde bi
raz inceleme yaparak, araştıralım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN -r- Sayın Dinçerler, buyurun efendim* 
Süreniz 5 dakikadır. 

M. VEHBİ DÎNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gecenin bu 
saatinde ve büyük hassasiyet içerisinde en az zaman kullanarak görüşlerimi arz edeceğim. 

önergemize diğer partilerin de katılmış olmasını memnuniyetle ye takdirle anmak istiyo
rum. Olay son derece acildir ve bugün çözülemezse, bundan sonraki dönemde, ancak kanun 
teklifi yoluyla çözülebilir ki, çok büyük bir zaman kaybına vesile olur -gündeme girecek, vesaire-
ve oldukça zahmetler çıkar. 

Sayın Bakanımızın ileri sürdüğü finansman meselesi ve idarî usullerin işleyip işlememesi 
konusundaki çözüm, bundan sonraki önergemizdedir. Bir önerge verdik ve dedik ki, bütün 
fonların, şu anda carî ve işlemekte olan bütün fonların yüzde 3'e kadar olan kısmı, 7269 sayılı 
Kanunda gösterilen Afetler Fonuna aktarılır. Böylece bunu yapmak suretiyle, sadece iskân Fo
nu, Dünya Bankası veya vesaire değil de, kendi kaynaklarımızın tefrikini ve öncçlikli bir amaca 
tahsisini sağlamış olduk. Diyeceksiniz ki, yeni bir kaynak yaratmadınız, fonun kaynağı, zaten 
kanunda gösterilen kaynaklardır, ilave bir kaynak yoktur; ama, bu iş için bu hizmetin görül
mesi için, biz, kaynak tefrik ettik ve kaynak tahsis ettik; burada Yüce Meclisin gösterdiği önce
liği tespit etmiş olduk. Böylece, değerli Komisyon temsilcisi arkadaşımızın ifade ettiği kaynak 
sıkıntısı meselesi zaten ortaya çıkmayacaktır. 

Hükümetin buna yetkili kılınması için de önerimiz vardır; yani, Hükümet, yeteri kadar 
miktarı diğer fonlardan almak suretiyle, bu işin bir an önce görülmesini sağlayacaktır. Bu iş, 
Türkiye'nin onuru meselesidir ve bir an önce oradaki tahribatın sarılması, tamir edilmesi hepi
mizi, herkesi -yalnız Türkiye'de değil, bütün dünyada- ilgilendirecek bir meseledir. Bu konuda 
-belki biraz haddini de aşacak kelimelerle ifade etmek istiyorum- bazı zorlamalara dahi izin 
versek, yeri vardır diye arz ediyorum. 

Efendim, izin verirseniz, bir daha kürsüye çıkıp sizleri rahatsız etmemek için, Erzincan 
kanun tasarısıyla ilgili bazı tekliflerimiz daha olacak. Tekliflerimizi tek tek anlatmayacağım, 
müsaade ederseniz, önergeleri neden verdiğimizi anlatacağım. 
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1. Sayın Akbulut ve diğer arkadaşlarımız da ifade ettiler; Hükümetin ilk düşündüğü ha
lin daha basiretli -müsaade ederseniz öyle konuşayım- olduğu anlaşılmıştır; bizim kanaatimiz 
değil, hadiseler bunu göstermiştir/Dolayısıyla, Komisyondan çıkan metnin orijinal hale gel
mesini arzu eden önergeler verdik; sanıyorum aynı mahiyette olan önergeler birleştirilecek. 

2. Bazı konularda genişletmeler yaptık. Bu konular, Hükümetin ve komisyonun da dü
şündüğü konulardır. Genişletmelerimizin haklılığını, biraz evvel konuşan sayın yöre milletve
killeri ifâde ettiler; sanıyorum, Sayın Bakan da iştirak edecektir. Oraya giden her arkadaşın, 
bu genişletmeleri uygun göreceğini sanıyorum. 

3. Aynı şekilde, Erzincan'daki meselelerin kısa sürede ve beklenen şekilde bitirilebilmesi 
için, orada halen kullanılmakta olan fonlardan da tefrik yapmak suretiyle, gene Afetler Fonu
nu takviye ettik. Afetler Fonunun kendi tabiî gelirleri, zaten bu tür meseleleri yürütmeye hiç
bir zaman yetmeyecektir. 

Diğer bir konu, gerek birinci söylediğim meselede gerekse genelinde, bu terör olaylarının 
bugünden yarına halledilemeyeceği konusunda hemen hemen bütün Parlamento müttefiktir. 
İnönü'nün de geçmişte söylediği gibi eşkıyanın ne yapacağı belli olmuyor. O halde, Hüküme
tin belli konularda daha tedbirli olmasında fayda gördüğümüz için, aslında Sımak meselesi 
için de fonlardan para tefrik ettik. Burada, gerekirse, Erzincan'da kullanılacak fondaki para 
dahi, Hükümetin yetkisiyle, bir düzenlemeyle, oralarda da kullanılabilecek şekilde bir düzen
leme de görünüyor. 

Şimdi, bir noksanımız var, müsaade ederseniz onu arz edeyim. Afetler Fonu ve Afetler 
Fonuyla ilgili işlemler, Bayındırlık ve tskân Bakanlığı tarafından yürütülüyor; kanunlar çok 
net ve sarih. Fakat, Hükümet, gene basiretli bir kararla, bir Devlet Bakanımızı, bu meselelerin 
koordinasyonuyla görevlendirdi; çünkü, başka bakanlıkları, başka kurumları, çok sayıda ku
rumu ilgilendiren meseleler var. 

Şunu tekrar arz ediyorum ve Hükümetten istirham ediyorum : Bizim de başımıza böyle 
beklenmedik bir olay geldi; bir anlamda afetti -insanlar için büyük bir afetti- 700 bine yakın 
insan, Irak'tan Türkiye'ye geldi; 400 bini, sınırlarımızın içerisine girdiler. Bu insanların, dışiş
lerini, güvenliği, sağlığı, köy hizmetlerini, hemen hemen her konuyu ilgilendiren meseleleri var. 
Herhangi bir bakanın bunların üstesinden gelmesi mümkün değildir; büyük bir koordinasyon 
ihtiyacı var. Başbakan, şüphesiz, bu işlerin koordinasyonundan sorumlu; ama, diğer işlerin dı
şında bunu yapmak için de ilave bir desteğe ihtiyacı var. Bir koordinatör tayin edildi; yalnız, 
koordinatör tayin edilirken, askerî yetkiler, Genelkurmayın yetkileri, Hükümetin yetkileri açık 
şekilde yazılarak bir dosya haline getirildi ve o dosyayla yetkiler devredildi ve çok açık ve net 
bir şekilde tarif edilmiş yetkileri, o günkü koordinatör de çok rahat bir şekilde kullandı. Be-
nim ricam, Hükümetten istirhamım; eğer bu yapılmazsa, Sayın Bakanın, herhangi bir devlet 
bakanının kullandığı kadar yetkiyi kullanarak, Sayın Başbakana niyabeten bazı meseleleri gö
türmesi mümkün değildir. Bu, bir öneridir, hatta bir ricadır ve Hükümetin işlerini kolaylaştır
maya yarayacaktır. 

Genelde bir de öğrencilerle ilgili teklifimiz var. Yürekler acısıdır; bir genç çocuk, ' 'benim 
kardeşim imtihana girdi, 2 puan eksiğiyle üniversiteye giremiyor" diye sokakta bağırıyor. Doğ
rudur, yanlıştır, ben bilemem; kim verdi sözü, onu da bilemem; ama, "20 puan ilave edilecek
tir puanınıza" diye bir söz verilmiş. Doğruysa bu, söz yerine gelmemiş. Gelmiş olsun veya ol
masın, bu söz verilmiş olsun veya olmasın; bence, oradaki göçün önlenmesi ve kültür haya-
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tının gelişmesi için, Erzincan'ın en azından on sene ve daha sonraki yıllardaki gelişmesinin 
bir anlamda teminatı olarak Erzincanlı talebelere özel bir imkân tanımak lazım yani, çok açık 
ifadesiyle söylüyorum, adaletin ötesinde bir lütuf göstermek lazım. Bence, devletin ve Parla
mentonun görevi budur; ona düşen ve yakışan da odur. Orada annesini, babasını, dayısını, 
akrabalarını kaybetmiş insanların psikolojik hali, çalışma azmi, hatta fizikî imkânlarını göz 
önüne alırsanız, bunları hak ettiklerini kabul edersiniz. Bir de onunla ilgili önergemiz var. 

özetlersem, temelde bizim tekliflerimiz, gerek bizlerin gerek diğer arkadaşların tümünün 
verdiği teklifler, Hükümetin icraatını kolaylaştırıcı, bu millî yarayı elbirliğiyle sancı ve iç poli
tikayı hiçbir şekilde öne almayan önerilerdir. 

Takdirlerinize arz ediyorum, saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçerler. 
Buyurun Sayın Bakanım. 

DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ko
nuşma yapmaya hiç niyetim yoktu, hele bu noktada böyle bir konuşma yapmaya hiç niyetim 
yoktu. Onun için Erzincan Kanununu bir an evvel çıkarabilmek için konuşmamı çok kısa kese
ceğim; ancak, Sayın Dinçerler'in burada açıklamasını yaptığı hususları da galiba hemen hal
letmek lazım. 

Adaletin ötesinde bir şey yapmamız mümkün değildir, yapamayız. Adalette her konunun 
bitmesi lazım, her konunun adaletli bitmesi lazım. Erzincanlı öğrencilere 20 puan ilave edile
cek diye hiç kimsenin söz verdiğini sanmıyorum. Ben başta olmak üzere, bu işle ilgili hiçbir 
arkadaşımızın, bu konuda böyle bir sözü olmadı. Buna benzer bazı istekler zaman zaman ku
lağımıza geldi; onu okşayarak "hayır" dedik bu tür taleplere. 

Yüzde 5 gibi, çok büyük miktarlara varacak bir oranın diğer bütün fonlardan bir anda 
buraya aktarılması da çok zor gibi görünüyor; maliyeciler ve öteki arkadaşlar da galiba bu 
noktadalar; o çok zor bir durum. 

Onun dışında bir küçük noktayı daha, özellikle Sayın Akbulut'a arkadaşlarımızın tümü
ne arz edeyim. O binadaki sehim -biliyorsunuz, orada kutu biçiminde yapılan bir çalışma var, 
içli dışlı kalıplar var iç kalıpları sökebilmek için, o işin tekniği icabı bırakılan hafif bir salıntı
nın galiba biraz dozu kaçmış şekliymiş. Bunu duyar duymaz hemen ilgilendik, ilgili bakanlık
lardaki arkadaşlarımız hemen işin üzerine gittiler. Bütün arkadaşlarımızın, Erzincan'daki ya
pılarla ve çalışmalarla ilgili olarak bizim açımızdan, sizler adına yaptığımız çalışmada bize gü
ven duymalarını arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli arkadaşlar, her iki önergede aynı mahiyette ve hatta, baktım, teklif metinleri de 

kelime kelime aynı olduğundan birlikte işleme koydum. 
önergeleri birleştirerek oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... İtti

fakla kabul edilmiştir. 
Maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
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MADDE 2. — Deprem nedeniyle hasar gören, 
a) Fiilen oturulmasına rağmen iskân ruhsatı alınmamış konut kooperatiflerinin üyeleri

ne, yalnız bir kooperatif ve bir tek üyelik için, 
b) Ahır ve samanlık sahiplerine, , 
7269 Sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yar

dımlara Dair Kanunda belirtilen borçlandırma ve kredilendirme usulleri çerçevesinde hak sa
hipliği tanınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş üç önerge var; veriliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afetine İlişkin Hizmetle

rin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısının (150 sıra sayılı) Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
runda yer alan metninin 2 nci maddesine, Hükümet tasarısında da aynen yer alan aşağıdaki 
(c) fıkrasının eklenmesini arz ve talep ederiz. 

M. Vehbi Dinçerler Bülent Akarcalı 
Ankara İstanbul 

Gürhan Çelebican Cengiz Altınkaya 
İstanbul Aydın 

Halit Dumankaya Yüksel Yalova 
İstanbul Aydın 

Yücel Seçkiner Hamdi Eriş 
Ankara Ankara 
Ali Er Elaattin Elmas 

İçel İstanbul 
Eklenmesi istenen metin; 
c) İşyeri sahiplerine, 
Gerekçe : Hükümet tasarısındaki gerekçenin aynıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afetine İlişkin Hizmetle

rin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısının (150 sıra sayılı) Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
runda yer alan metninin 2 nci maddesine, Hükümet tasarısında da genel olarak yer alan aşağı
daki (c) fıkrasının eklenmesini arz ve talep ederiz. 

M. Vehbi Dinçerler Bülent Akarcalı 
Ankara İstanbul 

Gürhan Çelebican Yüksel Yalova 
İstanbul Aydın 

Halit Dumankaya Cengiz Altınkaya 
İstanbul Aydın 

Yücel Seçkiner Hamdi Eriş 
Ankara Ankara 
Ali Er Elaattin Elmas 

İçel İstanbul 
Eklenmesi istenen metin : 
"c) Kendi işyerini kullanan işyeri sahiplerine tam hak sahipliği; işyerlerini kiraya veren 

işyeri sahiplerine Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırlandırmalara uygun olarak." 
Gerekçe : Hükümet tasarısındaki genel gerekçelere katılıyoruz. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 150 sıra sayılı Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli tilerinde Vuku Bulan 

Deprem Afetine İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. ; 

Yıldırım Akbulut 
Erzincan 

Ali İbrahim Tutu 
Erzincan 

Aydın Güven Gürkan 
İçel 

Haydar Oymak 
Amasya 

Coşkun Gökalp 
Kırşehir 

Turhan Tayan 
Bursa 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Sabri Yavuz 
Kırşehir 

Hilmi Yükselen 
Kırşehir 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul 

Turgut Tekin 
Adana 

Madde 2. — Deprem nedeniyle hasar gören, 
a) İskân ruhsatı alınmış binalara ait 13.3.1992 tarihinden önce resmî şekilde düzenlen

miş satış vaadi senedine veya noterlikçe düzenlenmiş satış senedine sahip olanlara, 
b) Fiilen oturulmasına rağmen iskân ruhsatı alınmamış konut sahipleri ile konut koope

ratiflerinin üyelerine, yalnız bir kooperatif ve bir tek üyelik için, 
c) Ahır ve samanlık sahiplerine, 
d) İşyeri sahiplerine, 
7269 sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yar

dımlara Dair Kanunda belirtilen borçlandırma ve kredilendirme usulleri çerçevesinde hak sa
hipliği tanınır. 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykırılık durumlarına göre tekrar okutup işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 150 sıra sayılı Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan 

Deprem Afetine İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yıldırım Akbulut 
(Erzincan) 

ve Arkadaşları 
Madde 2. — Deprem nedeniyle hasar gören, 
a) İskân ruhsatı alınmış binalara ait 13.3.1992 tarihinden önce resmî şekilde düzenlen

miş satış vaadi senedine veya noterlikçe düzenlenmiş satış senedine sahip olanlara, 
b) Fiilen oturulmasına rağmen iskân ruhsatı alınmamış konut sahipleri ile konut koope

ratiflerinin üyelerine, yalnız bir kooperatif ve bir tek üyelik için, 
c) Ahır ve samanlık sahiplerine, 
d) İşyeri sahiplerine, 
7269 sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yar

dımlara Dair Kanunda belirtilen borçlandırma ve kredilendirme usulleri çerçevesinde hak sa
hipliği tanınır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, ço
ğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

ed i lmiş t i r . 
Sayın Dinçerler, sizin önergelerinizi de kapsıyor bu kabul edilen önerge. Buna rağmen öner

gelerinizi işleme koymamızı istiyor musunuz? 
M. VEHBÎ DİNÇERLER (Ankara) — Efendim, iki önergemizi de kapsıyor; işleme koy

manıza gerek yok. v 

BAŞKAN — Maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun kapsamında, 7269 sayılı Kanuna göre tespit edilmiş olan hak 

sahipliğine başvuru sürelerinin uzatılması hususunda Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde değişiklik önergesi de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Onarımı mümkün görülen ve birden fazla bağımsız bölümü olan hasarlı 

yapılarda, 7269 sayılı Kanun hükümlerine göre, onarım yardımından yararlanmak için kat ma
likleri sayı ve arsa payı çoğunluğu ile borçlanma sözleşmelerini yapmaları halinde, borçlanma 
sözleşmesi yapmayan veya bu imkâna sahip olmayan diğer kat maliklerinin herhangi bir karar 
almaya gerek kalmadan Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince yapının ortak yerlerinde yapılacak 
onarım giderlerine arsa paylan oranında iştirakini sağlattırmaya, bunlardan tahsilat yapmaya 
ve yaptırmaya Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde değişiklik önergesi de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 7269 sayılı Kanun ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa dayanılarak kredi 

verilen, afete maruz bölge ilan edilen yörelerde inşaatı tamamlanmış veya devam etmekte olan 
konutlardan hasar görenlerin Toplu Konut İdaresine veya bankalara olan borçlarının ertelen
mesi veya silinmesine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde değişiklik önergesi de yok. . 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Afete maruz bölgede çalışan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 

personele, bütçe kanunlarında yer alan fazla çalışma ücretinin iki katını geçmemek üzere fazla 
çalışma ücreti ödenir. 

Fazla çalışmanın ve tazminatın uygulama sürelerini, tazminatın hangi görev ve dereceler-
dekilere ne kadar ödeneceği hususuna yönelik her türlü düzenlemeyi yapmaya Bakanlar Kuru
lu yetkilidir. 

— 381 — 



' T.B.M.M. B : 97 28 . 8 . 1992 0 : 1 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde 2 tane önerge vardır; veriliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 150 sıra sayılı Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan 

Deprem Afetine İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısının 6 ncı maddesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali İbrahim Tutu Mustafa Kul 
Erzincan Erzincan 

Yıldırım Akbulut Turhan Tayan 
Erzincan Bursa 

Aydın Güven Gürkan Sabri Yavuz 
İçel Kırşehir 

Haydar Oymak Hilmi Yükselen 
Amasya Kırşehir 

Coşkun Gökalp Algan Hacaloğlu 
Kırşehir İstanbul 

Madde 6. — Afete maruz bölgede çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi per
sonele, bütçe kanunlarında yer alan fazla çalışma ücretinin iki katını geçmemek üzere fazla 
çalışma ücreti ödenir. 

Ayrıca, bu bölgede çalışan her statüdeki personele, en yüksek devlet memuru aylığının 
brüt tutarının yüzde 50'sini geçmemek Icaydıyla tazminat, aylık veya ücretleriyle birlikte öde
nir. Bu tazminat, damga vergisi hariç, hiçbir vergiye tabi tutulmaz. 

Fazla çalışmanın ve tazminatın uygulama sürelerini, tazminatın hangi yöredeki, hangi gö
rev ve derecedekilere ne kadar ödeneceği hususuna yönelik her türlü düzenlemeyi yapmaya Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afetine İlişkin Hizmetle

rin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısının (150 sıra sayılı) Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
runda yer alan metninin 6 ncı maddesine ikinci fıkra olarak, Hükümet tasarısında da aynen 
yer alan aşağıdaki metnin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Vehbi Dinçerler Bülent Akarcalı 
Ankara İstanbul 

Gürhan Çelebican Halit Dumankaya 
İstanbul İstanbul 

Cengiz Altmkaya Yüksel Yalova 
Aydın Aydın 

Yücel Seçkiner Hamdi Eriş 
Ankara Ankara 
Ali Er Elaattin Elmas 

İçel İstanbul 
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Eklenmesi istenen metin : 
"Ayrıca, bu bölgede çalışan her statüdeki personele, en yüksek devlet memuru aylığının 

brüt tutarının yüzde 50'sini geçmemek kaydıyla tazminat, aylık ve ücretleriyle birlikte ödenir. 
Bu tazminattan, Damga Vergisi hariç, hiçbir kesinti yapılamaz. 

Gerekçe : 
Hükümet tasarısındaki gerekçenin aynıdır. 
BAŞKAN — önergeleri aykırılık durumlarına göre işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 150 sıra sayılı Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli tilerinde Vuku Bulan 

Deprem Afetine İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısının 6 ncı maddesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali İbrahim Tutu 
(Erzincan) 

ve Arkadaşları 
Madde 6. — Afete maruz bölgede çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi per

sonele, bütçe kanunlarında yer alan fazla çalışma ücretinin iki katını geçmemek üzere fazla 
çalışma ücreti ödenir. 

Ayrıca, bu bölgede çalışan her statüdeki personele, en yüksek devlet memuru aylığının 
brüt tutarının yüzde 50'sini geçmemek kaydıyla tazminat, aylık veya ücretleriyle birlikte öde
nir. Bu tazminat, damga vergisi hariç, hiçbir vergiye tabi tutulmaz. 

Fazla çalışmanın ve tazminatın uygulama sürelerini, tazminatın hangi yöredeki, hangi gö
rev ve derecedekilere ne kadar ödeneceği hususuna yönelik her türlü düzenlemeyi yapmaya Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Sayın Dinçerler, sizin önergenizin aynısı değil mi? 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Aynısıdır, önergelerin birleştirilerek oylanmasını 

teklif ediyoruz. 
BAŞKAN — Ben de öyle yapacağım. 
Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Baş

kan, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Bakanım?.. 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeleri birleştirerek oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. —- Afete maruz bölgede yapılacak işlerle ilgili olarak tomruk, kereste, demir 

ve çimento gibi yapı malzemesi tahsisleri, ilgili Bakanlığın talebi üzerine kurumlarca öncelik 
ve ivedilikle sağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli, depremleri nedeniyle özel ve kamu ku

ruluşları ile kişiler tarafından toplanan bağış ve yardımlardan, her ne ad altında toplanırsa 
toplansın nakdî olanlar Afetler Fonuna; yiyecek, içecek, giyecek, tıbbî yardım, çadır ve diğer 
her türlü taşınır mallar ise Kızılay'a aktarılır. 
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Bu amaçla toplanan yardımlar bu kanunun kapsamına giren iller dışında kullanılamaz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge de yok. 
Bu kanuna Şırnak'ı da ilave ettiğimize göre, burada bîr değişiklik yapılması lazım. 
Bu redaksiyonu Komisyon yapabilir mi? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, o 

da bunun amacına giriyor. 
BAŞKAN —. Şırnak'da bunun içine giriyor mu, baktınız mı? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu kanunun 

kapsamı içinde olduğuna göre, ayrıca burada bir değişikliğe gerek yok. 
BAŞKAN — Ama, "Erzincan, Gümüşhane, Tunceli" diye, mevridine münhasır bir laf 

var orada, ona bir bakın. 
YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Bu hususta söz alabilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Akbulut. ı 
YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Şırnak'a her türlü yardım yapılsın, biz bunun kar

şısında değiliz; ama, Sayın Başkan; Erzincan bu hususta deneyimlidir; maalesef, üzülerek söy
leyeyim, 1939 zelzelesinde dünyadan ve yurt içinden yapılan bütün yardımlarla, Ankara'da Sa
raçoğlu Mahallesi yapılmıştır. Bu gerçektir ve bunu herkes kabul etmektedir. 

Bugün Erzincanlının bir endişesi var ki, Erzincan'ın kendisine yapılan yurt içi ve yurt dışı 
yardımlar veyahut oradaki yaraları sarmak maksadıyla elde edilen krediler, kendisine sarf edil
sin. Bu, bir bencillik değildir. Bu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin bir uygulamasıdır, ka
nunlarımızın bir uygulamasıdır ve sonucudur. 

Şırnak'a da bu yardım yapılsın; ama, Erzincan ve diğer illere tahsis edilen kaynakların 
buraya sarf edilmesini istemeyiz efendim. 

BAŞKAN — Peki, bunu muhafaza edelim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KAMER GENÇ (Tunceli) — Bunu isteyen 

yok zaten Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon da gerek görmüyor. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — Bu Kanun kapsamına giren yörelerde depremde hayatını kaybeden yurt

taşların birinci derecedeki yakınlarına, her can kaybı için 50 000 000 (Ellimüyon) lira tutarında 
nakdî yardım ödenir. 

Birinci derecedeki yakınların tespitinde ve nakdî tazminatın bu yakınlara eşit olarak dağı
tımında en büyük mülkî amir yetkili olup, ödeme Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonundan sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik vakıfları aracılığıyla yapılır. Fondan bu 
amaçla ilgili vakıflara gönderilen paralar, başka bir amaçla kullanılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. Madde üzerinde önergeler var; veriliş 
sırasına göre okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 150 sıra sayılı, Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan 

Deprem Afetine İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısının 9 uncu madde
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yıldırım Akbulut Turhan Tayan 
Erzincan Bursa 

Ali İbrahim Tutu Mustafa Kul 
Erzincan Erzincan 

Aydın Güven Gürkan Sabri .Yavuz 
İçel Kırşehir 

Haydar Oymak Hilmi Yükselen 
Amasya Kırşehir 

Coşkun Gökalp Algan Hacaloğlu 
Kırşehir İstanbul 
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MADDE 9. — Bu Kanun kapsamına giren yörelerde depremde hayatını kaybeden yurt
taşların birinci derecedeki yakınlarına, her can kaybı için 50 000 000 (ellimilyon) lira tutarında 
nakdî yardım yapılır. Birinci derecedeki yakınların tespitinde ve nakdî yardımın bu yakınlara 
eşit olarak dağıtımında mülkî amir yetkilidir. 

Depremde sakat kalanlara, Gelir Vergisi Kanununun sakatlık indirimine ilişkin 31 inci mad
desinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde, birinci derece sakatlık için 30 000 000 (otuzmil-
yon), ikinci derece sakatlık için 20 000 000 (yirmimilyon), üçüncü derece sakatlık için 10 000 000 
(onmilyon) lira nakdî yardım yapılır. 

Yukarıdaki ödemeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan, Sosyal Yar
dımlaşmayı Teşvik Vakıfları aracılığıyla yapılır. Fondap bu amaçla ilgili vakıflara gönderilen 
paralar, başka bir amaçla kullanılmaz. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli illerinde Vuku Bulan Deprem Afe
tine İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısının 9 uncu maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuzhan Asiltürk Bahaddin Elçi 
Malatya Bayburt 

İbrahim Halil Çelik Yasin Hatipoğlu 
Şanlıurfa Çorum 
Ali Oğuz Hüseyin Erdal 
İstanbul Yozgat 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

MADDE 9. — Bu Kanun kapsamına giren yörelerde depremde hayatını kaybeden yurt
taşların birinci derecedeki yakınlarına, her can kaybı için 70 milyon (yetmişmilyon)İira tuta
rında nakdî yardım ödenir. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık durumlarına göre tekrar okutup, işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 150 sıra sayılı, Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde vuku bulan 
Deprem Afetine İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısının 9 uncu madde
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali İbrahim Tutu 
Erzincan 

ve arkadaşları 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Baş
kan, aykırılık durumuna göre birinci önergenin okunması gerekir; çünkü, 50 milyonu 70 mil
yona çıkarıyor. Bunu kabul edersek, o zaman biraz ters oluyor. İsterseniz birinci fıkrayla ilgili 
70 milyonu.,. 
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BAŞKAN — önce tamamını bir okutalım : 
Madde 9. — Bu Kanun kapsamına giren yörelerde depremde hayatını kaybeden yurttaşla

rın birinci derecedeki yakınlarına, her can kaybı için 50 000 000 (ellimilyon) lira tutarında nak
dî yardım yapılır. Birinci derecedeki yakınların tespitinde ve nakdî yardımın bu yakınlara eşit 
olarak dağıtımında mülkî amir yetkilidir. 

Depremde sakat kalanlara, Gelir Vergisi Kanununun Sakatlık İndirimine ilişkin 31 inci 
maddesinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde; birinci derece sakatlık için 30 000 000 (otuz-
milyon), ikinci derece sakatlık için 20 000 000 (yirmimilyon), üçüncü derece sakatlık için 
10 000 000 (onmilyon) lira nakdî yardım yapılır. 

Yukarıdaki ödemeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan, sosyal yar
dımlaşmayı teşvik vakıfları aracılığı ile yapılır. Fondan bu amaçla ilgili vakıflara gönderilen 
paralar, başka bir amaçla kullanılmaz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon okunan bu önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KAMER GENÇ (Tunceli) - Çoğunluğu

muz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — 50 milyon lira olan ve sakatlıkla ilgili 

olarak maddeyi düzelten bu önergeye katılıyoruz. 

BAŞKAN —- önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka
bul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afe
tine İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısının 9 uncu maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuzhan Asiltürk 
Malatya 

ve arkadaşları 

Madde 9. — Bu Kanun kapsamına giren yörelerde depremde hayatını kaybeden yurttaşla
rın birinci derecedeki yakınlarına, her can kaybı için 70 000 000 (yetmişmilyon) lira tutarında 
nakdî yardım ödenir. 

BAŞKAN — Sadece miktarı artıran bir teklif var. 
Komisyon bu önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başka
nım, aslında arkadaşlarımız yanlış önerge veriyor. Arkadaşlarımız "9 uncu maddenin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini" diyor ve birinci fıkrayı değiştiriyor. Bunun ifadesini de böyle yaz
mak lazım. Böyle olmayınız, o zaman birinci fıkrayı değiştiriyorsunuz, ikinci fıkra "bir şeye 
yaramıyor. Onun için katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Saym Hükümet?.. 
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DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
Maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 10. — Bu Kanun kapsamına giren yörelerde fiilen oturdukları konutları deprem 
nedeniyle, 7269 sayılı Kanun hükümlerine göre, 

a) Ağır hasara uğradıkları tespit edilenlere 25 000 000 (yirmibeşmilyon) lira, 
b) Orta hasara uğradıkları tespit edilenlere 15 000 000 (onbeşmilyon) lira, 
c) Az hasara uğradıkları tespit edilenlere 10 000 000 (onmilyon) lira, 

' Hak sahipliği dışında karşılıksız olarak 9 uncu maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre 
nakdî yardım ödenir. 

Birinci fıkrada belirtilen nakdî yardım miktarlarını üç katına kadar artırmaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

9 ve 10 uncu maddelerde yer alan yardımların ödenmesinde, maddede sayılanlara sigorta 
şirketlerince her türlü sigortalar için ödenen veya ödenecek tazminatlar indirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyle ilgili üç önerge vardır; veriliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afetine İlişkin Hizmetle
rin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısının (150 sıra sayılı) Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
runda yer alan metnin 10 uncu maddesinin (a) fıkrasında yer alan 25 000 000 TL'nin 50 000 000 
TL'ye; (b) fıkrasındaki 15 000 000 TL'nin 40 000 000 TL'ye; (c) fıkrasındaki 10 000 000 TL'nin 
30 000 000 TL'ye yükseltilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Vehbi Dinçerler Cengiz Altınkaya 
Ankara Aydın 

Yücel Seçkiner Halit Dumankaya 
Ankara İstanbul 
Ali Er Yüksel Yalova 

İçel Aydın 
Elaattin Elmas 

İstanbul 

Gerekçe: Enflasyonist baskı sonucu inşaat maliyetlerindeki artış, paranın ödenmesine kadar 
geçecek zaman içinde enflasyon artışı taban ödemenin fazlaca aşınmasına sebep olmuştur. 

Bu teklifimiz, taban ödemedeki kaybı telafi edecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 150 sıra sayılı, Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan 

Deprem Afetine İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısının 10 uncu mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Ali İbrahim Tutu Mustafa Kul 
Erzincan Erzincan 

Yıldırım Akbulut Turhan Tayan 
Erzincan Bursa 

Algan Hacaloğlu Aydın Güven Gürkan 
İstanbul İçel 

Sabri Yavuz Haydar Oymak 
Kırşehir Amasya 

Hilmi Yükselen Coşkun Gökalp 
Kırşehir Kırşehir 

MADDE 10. — Bu kanun kapsamına giren yörelerde fiilen oturdukları konutları veya fii
len kullandıkları işyerleri deprem nedeniyle, 7269 sayılı Kanun hükümlerine göre, 

a) Ağır hasara uğradıkları tespit edilenlere 25 000 000 (yirmibeşmilyon) lira, 
b) Orta hasara uğradıkları tespit edilenlere 15 000 000 (onbeşmilyon) lira, 
c) Az hasara uğradıkları tespit edilenlere 10 000 000 (onmilyon) lira, 
Malik veya kiracı durumunda olup olmadıklarına bakılmaksızın, hak sahipliği dışında kar

şılıksız olarak 9 uncu maddenin son fıkrası hükümlerine göre nakdî yardım ödenir. 
9 ve 10 uncu maddelerde yer alan yardımların ödenmesinde, maddede sayılanlara sigorta 

şirketlerince afet nedeniyle ödenen veya ödenecek tazminatlar kadar miktar düşülür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afe
tine İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısının 10 uncu maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuzhan Asiltürk Yasin Hatipoğlu 
Malatya . Çorum 

Bahattin Elçi . İbrahim Halil Çelik 
Bayburt Şanlıurfa 

Ali Oğuz Hüseyin Erdal 
İstanbul Yozgat 

Madde 10. — Bu Kanun kapsamına giren yörelerde fiilen oturdukları konutları veya iş
yerleri deprem nedeniyle, 7269 sayılı Kanun hükümlerine göre, 

a) Ağır hasara uğradıkları tespit edilenlere 40 000 000 (kırkmilyon) lira, 
b) Orta hasara uğradıkları tespit edilenlere 25 000 000 (yirmibeşmilyon) lira, 
c) Az hasara uğradıkları tespit edilenlere 15 000 000 (onbeşmilyon) lira, hak sahipliği 

dışında karşılıksız olarak 9 uncu maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre maddî tazminat 
ödenir. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Danışma Kurulu kararma göre çalışma süremiz saat 
22.00'de bitmektedir. Bu kanun tasarısının görüşmeleri bitene kadar çalışma süresinin uzatıl
masını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, önergeleri aykırılık durumlarına göre tekrar okutup, işlem yapacağım : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli illerinde Vuku Bulan Deprem Afetine ilişkin Hizmetle
rin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısının 150 sıra sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
runda yer alan metninin 10 uncu maddesinin (a) fıkrasında yer alan 25 000 000 TL'nin 
50 000 000 TL'ye; (b) fıkrasındaki 15 000 000 TL'nin 40 000 000 TL'ye; (c) fıkrasındaki 
10 000 000 TL'nin 30 000 000 TL'ye yükseltilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KAMER GENÇ (Tunceli) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHtN (Muğla) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli tilerinde Vuku Bulan Deprem Afe
tine ilişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısının 10 uncu maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuzhan Asiltürk 
Malatya 

ve arkadaşları 

Madde 10. — Bu Kanun kapsamına giren yörelerde fiilen oturdukları konutları veya iş
yerleri deprem nedeniyle 7269 Sayılı Kanun Hükümlerine göre, 

a) Ağır hasara uğradıkları tespit edilenlere 40 000 000 (kırkmilyon) lira, 
b) Orta hasara uğradıkları tespit edilenlere 25 000 000 (yirmibeşmilyon) lira, 
c) Az hassas uğradıkları tespit edilenlere 15 000 000 (onbeşmilyon) lira hak sahipliği dı

şında karşılıksız olarak 9 uncu maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre nakdî tazminat ödenir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KAMER GENÇ (Tunceli) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHtN (Muğla) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 150 sıra sayılı Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli tilerinde Vuku Bulan 
Deprem Afetine İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısının 10 uncu mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Kul 
Erzincan 

ve arkadaşları 

Madde 10. — Bu Kanun kapsamına giren yörelerde fiilen oturduktan konutları veya fiilen 
kullandıkları işyerleri deprem nedeniyle 7269 Sayılı Kanun Hükümlerine göre; 

a) Ağır hasara uğradıkları tespit edilenlere 25 000 000 (yirmibeşmilyon) lira, 
b) Orta hasara uğradıkları tespit edilenlere 15 000 000 (onbeşmilyon) lira, 
c) Az hasara uğradıkları tespit edilenlere 10 000 000 (onmilyon) lira, 
Malik veya kiracı durumunda olup olmadıklarına bakılmaksızın, hak sahipliği dışında kar

şılıksız olarak 9 uncu maddenin son fıkrası hükümlerine göre nakdî yardım ödenir. 
9 uncu ve 10 uncu maddelerde yer alan yardımların ödenmesinde maddede sayılanlara si

gorta şirketlerince afet nedeniyle ödenen veya ödenecek tazminatlar kadar miktar düşülür. 

M. VEHBİ DlNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan, galiba burada bir zühul var. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır önerge 

öyle düzenlenmiş. 

BAŞKAN — Hangisi efendim? ' 
M. VEHBİ DlNÇERLER (Ankara) — Şimdi bizim teklifimiz ile bu teklif arasında en 

önemli fark -önergeleri aykırılık derecesine göre işleme koydunuz, ama- bir fıkra eksikliğidir. 
Bu fıkra "Birinci fıkrada belirtilen nakdî yardım miktarlarını üç katına kadar artırmaya Ba
kanlar Kurulu yetkilidir" diyor. Bizim önergemiz bunu içeriyor. Halbuki şu anda işleme koy
duğunuz önerge bunu içermiyor, önerge sahipleri zühulen mi koymamışlar, bilerek mi koyma
mışlardır; bunun ortaya çıkması lazım. Aksi halde, bizim önergemizin o bölümünün oylanma
sı lazım. 

YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akbulut. 
YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — 10 uncu maddede, değiştirilmesi veya ilave edilmesi 

lazım gelen fıkralara ait bir önerge verdik. Bu, maddenin tümüyle, bizim verdiğimiz önerge 
kapsamında olacağı manasında değildir, Maddedeki bansedilen fıkranın aynen mahfuz kal
mak kaydıyla bu önergemizi vermiş bulunuyoruz. O şekilde oylanmasını talep ediyoruz. 

BAŞKAN — Zabıtlara geçmiştir, uygulamada tereddüt kalmamıştır. 
Sayın Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ* KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Baş
kan, aslında, önerge yine eksik yazılmış. Yani, "Madde aşağıdaki şekilde değiştirilsin" den
miş, o fıkrayı çıkarmışlar arkadaşlarımız. 

BAŞKAN — Zapta geçti. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KAMER GENÇ (Tunceli) — Zapta geçti; 
ama, önerge yazan arkadaşlarımız bu konulara dikkat etsinler, önergeyi verdikten sonra, biz 
onu unuttuk demesinler, doğru olanı yazsınlar. 

Sayın Başkanım, çoğunluğumuz olmadığı için önergeye katılamıyoruz. 

, BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — Katılıyoruz efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, Plan 

ve Bütçe Komisyonu metnindeki sondan ikinci fıkranın bu önergede aynen yer alması lazım. 

BAŞKAN — önergeyi son şekliyle, daha doğrusu, şimdi oylarınıza sunacağım şekliyle 
tekrar okutuyorum : 

"Madde 10. — Bu Kanun kapsamına giren yörelerde fiilen oturdukları konutları veya fii
len kullandıkları işyerleri deprem nedeniyle 7269 sayılı Kanun hükümlerine göre, 

a) Ağır hasara uğradıkları tespit edilenlere 25 000 000 (yirmibeşmilyon) lira, 
b) Orta hasara uğradıkları tespit edilenlere 15 000 000 (onbeşmilyon) lira, 
c) Az hasara uğradıkları tespit edilenlere 10 000 000 (onmilyon) lira, 
Malik veya kiracı durumunda olup olmadıklarına bakılmaksızın, hak sahipliği dışında kar

şılıksız olarak 9 uncu maddenin son fıkrası hükümlerine göre nakdî yardım ödenir. 
Birinci fıkrada belirtilen nakdî yardım miktarlarını üç katına kadar artırmaya Bakanlar 

Kurulu yetkilidir. 
9 ve 10 uncu maddelerde yer alan yardımların ödenmesinde, maddede sayılanlara sigorta 

şirketlerince afet nedeniyle ödenen veya ödenecek tazminatlar kadar miktar düşülür." 

BAŞKAN — önergeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu önerge istikametinde kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 11. — Bu Kanun kapsamına giren yöre belediyelerinin deprem nedeniyle topla
yamadığı emlak vergisi dahil diğer vergi, resim ve harçlar, 2380 sayılı Kanununa göre kurulmuş 
bulunan fonlardan 1992 yılı ile sınırlı olmak kaydıyla karşılanabilir. 

Birinci fıkraya göre hangi fondan ne miktarda ödeme yapılacağı Bakanlar Kurulunca ka
rarlaştırılır. 

Bölgede mevcut Belediye ve özel idarelere 1992 yılı Bütçe Yasasındaki ilkelere göre tahak
kuk eden miktar bu kanunun yürürlük süresince 3 kat oranında ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 150 sıra sayılı Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan 
Deprem Afetine İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısının 11 inci madde
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Ali İbrahim Tutu Mustafa Kul 
Erzincan Erzincan 

Yıldırım Akbulut Turhan Tayan 
Erzincan Bursa 

Aydın Güven Gürkan Sabri Yavuz 
tçel Kırşehir 

Haydar Oymak Hilmi Yükselen 
Amasya Kırşehir 

Coşkun Gökalp Algan Hacaloğlu 
Kırşehir İstanbul 

MADDE 11. — Bu Kanun kapsamına giren yöre belediyelerinin deprem nedeniyle topla
yamadığı Emlak Vergisi dahil, diğer vergi, resim ve harçlar 2380 sayılı Kanuna göre kurulmuş 
bulunan fonlardan 1992 yılıyla sınırlı olmak kaydıyla karşılanabilir. * 

Birinci fıkraya göre hangi fondan ne miktarda ödeme yapılacağı Bakanlar Kurulunca ka
rarlaştırılır. 

Bölgede mevcut belediye ve özel idarelere 2380 sayılı Kanuna ve ilgili yıllar bütçe yasala
rındaki ilkelere göre tahakkuk eden paylar bu kanunun yürürlük süresince üç kat oranında ödenir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KAMER GENÇ (Tunceli) — Çoğunluğu

muz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Maddeyi bu önerge istikametinde kabul edenler?.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 12. — Deprem öncesinde ticaretle iştigal eden kiracı konumundaki işletmecile
re, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Vakıfları aracılığıyla proje üzerinden işyeri edindirme yardımı yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 12 nci madde kabul edil

miştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 13. — Bu Kanunun kapsamına giren yörelerde gelir ve kurumlar vergisi mükel
leflerinin 1992 yılında tahakkuk edecek gelir ve kurumlar vergilerinin terkini veya kısmen tah
sili hususunda Bakanlar Kurulu yetkilidir. • 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan, madde üzerinde yerimden bir hu

susu belirtmek istiyorum efendim. 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Dinçerler. 
M. VEHBt DİNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümet ta

sarısında öngörülmeyen, yalnız Refah Grubu temsilcilerinin verdiği bir önerge ile gündeme ge
len bu vergi terkini konusu, Komisyonda daha makul bir hale getirilmiş ve gelir ve kurumlar 
vergilerinin terkini cihetine gidilmiştir. 

Yapılan işlem doğrudur, hayırlıdır, gereklidir; ancak bize göre Erzincan halini yaşayanla
rın daha iyi takdir edebileceği gibi, yetersizdir; doğru, fakat yetersizdir. 

Erzincan'ın, göç meselesini çözebilmesi için; Erzincan'ın gelişebilmesi için, geleceğe umutla 
bakabilmesi için; Erzincanlının devletine ve geleceğine güvenebilmesi için desteklenmesi gere
kir. Bu destek de, herkesin bildiği gibi işyeri kurmakla ve iş sahası açmakla mümkün olur. Bu 
nedenle, Devlet de bir yerden alıp, diğer bir yere vermek yerine, bu insanlara kendilerinin işini 
geliştirmekte destekçi olarak faydalı olmalıdır, bunda gerçekten yarar görüyoruz. 

Müsaade ederseniz önergeler sırasında tekrar konuşacağımı arz eder, teşekkür ederim Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçerler. 
Efendim, maddeyle ilgili verilmiş iki önerge vardır; veriliş ve aykırılık sırasına göre sırayla 

okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli tilerinde Vuku Bulan Deprem Afetine İlişkin Hizmetle
rin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısının 150 Sıra Sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
runda yer alan metninin 13 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Vehbi Dinçerler Yüksel Yalova ( 
Ankara Aydın 

Halit Dumankaya Cengiz Altınkaya 
• tstanbul Aydın 

Gürhan Çelebican Bülent Akarcalı 
tstanbul İstanbul 

Hamdi Eriş Yücel Seçkiner 
Ankara Ankara 
Ali Er Elaattin Elmas 

tçel tstanbul 

Değiştirilmesi istenen metin : 
Madde 13. — Bu Kanun kapsamına giren yörelerde 13.3.1992 tarihi itibariyle Gelir ve Ku

rumlar Vergisi mükellefi olanların 1992, 1993 ve 1994 yıllarında tahakkuk edecek vergileri, mü
racaatları aranmaksızın terkin edilir. Söz konusu mükelleflerin 1995 ve 1996 yıllarında tahak
kuk edecek gelir ve kurumlar vergilerinin terkini veya kısmen tahsili hususunda Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. 

Ayrıca, söz konusu mükelleflerin ilgili kanunlarda gösterilen defterleri tutması, 1992, 1993 
ve 1994 yıllarında isteğe bağlıdır. Mükellefler, defter tutma isteklerini en geç 1992 yılı sonuna 
kadar bağlı oldukları vergi dairelerine bildirmek mecburiyetindedirler. 
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Gerekçe : Kanun kapsamına giren deprem bölgelerinde ticarî ve sınaî hayatın azalmasını 
önlemek, gelişmesini sağlamak, depremin fizikî tahribatını mükellefler yoluyla ve hızla gide
rilmesini sağlamak ve böylelikle yerli halkın Erzincan'dan göçmesini engelleyebilmek için doğ
rudan teşvik usulünün en faydalı yol olacağı düşünülmektedir. 

Defter tutma mecburiyetinin üç yıl için kaldırılması, işyerlerinin yıkılması dolayısıyla doğ
rudan ve dolaylı olarak bütün mükellefleri ilgilendirdiğinden, sosyal banşı sağlamak amacıyla 
mükelleflerin vergi beyannamelerini isterlerse özel kayıtlarına dayalı olarak vermeleri imkânı 
getirmektedir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 150 sıra sayılı Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli tilerinde Vuku Bulan 
Deprem Afetine İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısının 13 üncü mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan 
Bursa 

Ali ibrahim Tutu 
Erzincan 

Haydar Oymak 
Amasya 

Hilmi Yükselen 
Kırşehir 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul 

Madde 13. — Bu kanun kapsamına giren yörelerde Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefle
rinin 92 ve 93 yıllarında tahakkuk edecek Gelir ve Kurumlar Vergilerinin terkini veya kısmen 
tahsili hususunda Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Şimdi, aykırılık derecesine göre okutup işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afetine İlişkin Hizmetle
rin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısının 150 sıra sayılı Plan ve Bütçe komisyonu Rapo
runda yer alan metninin 13 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

ve arkadaşları 
Değiştirilmesi istenen metin : 
Madde 13.— Bu kanun kapsamına giren yörelerde 13.3.1992 tarihi itibariyle Gelir ve Ku

rumlar Vergisi mükellefi olanların 1992, 1993 ve 1994 yıllarında tahakkuk edecek vergileri, mü
racâatları aranmaksızın terkin edilir. Söz konusu mükelleflerin 1995 ve 1996 yıllarında tahak
kuk edecek gelir ve kurumlar vergilerinin terkini veya kısmen tahsili hususunda Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. Ayrıca, söz konusu mükelleflerin ilgili kanunlarda gösterilen defterleri tutması 
1992, 1993 ve 1994 yıllarında isteğe bağlıdır/Mükellefler defter tutma isteklerini en geç 1992 
yılı sonuna kadar, bağlı oldukları vergi dairelerine bildirmek mecburiyetindedirler 
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Mustafa Kul 
Erzincan 

Yıldırım Akbulut 
Erzincan 

Sabri Yavuz 
Kırşehir 

Coşkun Gökalp 
Kırşehir 

Aydın Güven Gür kan 
İçel 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başka

nım, bu önergeyi veren arkadaşlarımız acaba Türkiye'nin yapısını biliyorlar mı? Bu önergeyi 
kabul ettiğimiz takdirde, Türkiye'de hiç kimse vergi vermez; nasıl vermez, onu izah etmek zo
rundayım. 

Şimdi, efendim, biliyorsunuz, Erzincan'daki vatandaşlara vergi muafiyeti tanımayı ben 
de isterim; ama, bu haliyle bu tasarı kabul edildiği takdirde, Türkiye'nin her tarafındaki vergi 
mükellefleri gelecek, Erzincan'da bir işyeri açacak, kayıtlarını burada tutacaklar ve Erzincan 
bir anda naylon fatura merkezi haline dönecektir. Yani, İstanbul'daki tüccar gelecek, bir mala 
1 000 liralık satış faturası kesilmesi lazımken belki 5 bin, 10 bin, 100 bin liralık kesecek "nasıl 
olsa Erzincan tüccarı vergi vermeyecek; o halde biz Erzincan'daki mükellef üzerinden malımı
zı geçirelim" diyecek ve böylece, hiç kimse vergi vermeyecek. 

Arkadaşlar, bu önergeyi veren arkadaşlarımız vergiciliği biliyorlar mı bilmiyorlar mı?.. Ben
ce, 1992 vergilerini deprem nedeniyle terkin etmekte yarar var; ama 1993'ü kabul etmek bile 
çok büyük tehlike; çünkü, o zaman kimse vergi vermez. Herkes gelecek, alış ve satış faturaları
nı Erzincan'daki mükellef üzerinden geçirecek. 

Bir de, burada "Bakanlar Kurulu yetkilidir" diyor; Bakanlar Kurulunun bu kanunu bu 
haliyle uygulama imkânı yok. Yani, İS - 20 bin mükellefi Bakanlar Kurulu nasıl inceleyecek 
de, bunun vergisinin tamamını mı terkin edelim, kısmen mi terkin edelim diyecek? Eğer arka
daşlarımız, verdikleri önergenin mahiyetini hesaba katıyorlar ve hiç kimse vergi vermesin di
yorlarsa, hay hay; ama, bu kanuna böyle bir muafiyet koyduğumuz takdirde, Türkiye'de bü
yük bir vergi kaçakçılığına imkân tanımış oluyoruz. Kaldı ki, kapsam o kadar muğlak ki, han
gi tarihlerde ve hangi mükellefler vergiden muaf olacak?.. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Orada yazılı, önergede yazılı. 
BAŞKAN — Sayın Genç, fikriniz anlaşılmıştır. 9 saattir, çakılı top gibi burada oturuyoruz... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KAMER GENÇ (Tunceli) — Tabiî Sayın 

Başkanım; şimdi arkadaşlarımız rey verecek... 
Bir yandan, deprem bölgelerine devletin dar kaynaklarını kanalize ederken, bir yandan 

da, bu kanunun getirdiği muafiyet hükümlerinden yararlanarak büyük bir vergi kaçakçılığı sağ
lıyoruz. Bu itibarla ben, hem Komisyonumuzun çoğunluğu olmadığı için, hem de çok büyük 
bir vergi kaçakçılığına sebebiyet verdiği için bu önergeye katılmıyorum efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN•— Sayın Bakan?.. 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — Efendim katılmıyoruz; çünkü, Hükü

metimiz, Erzincan'a özellikle bu yasanın da tamamlanmasıyla yeterli katkının, yeterli deste
ğin, yeterli yardımın, Erzincan'a yakışacak ölçekte ve ölçüde verilmiş olduğuna kanidir. Bu
nun ötesindeki, çok özür dilerim, biraz politikayla filan ilgili hale gelir, hatta, Erzincanlıyı rencide 
dahi eder. Erzincanlıya en doğru olanı, en güzel olanı verdiğimize kaniim, Hükümetin destek
lediği bu 1992, 1993 yıllarında yapılacak olan terkinlerle. O nedenle, önerge sahibi arkadaşımı
za katılamıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Sayın Dinçerler, buyurun. , 
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M. VEHBt DtNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Komisyon 
Sözcüsü arkadaşımızın söylediği bir söz doğrudur; Komisyonda yapılan işlem yanlıştır; yani, 
şu ifade yanlıştır. "Bu kanun kapsamına giren yörelerde gelir ve kurumlar vergisi mükellefle
ri..." Hangi mükellefler, nereye kayıtlı, ne zamanki mükellefler? Bu, bizim önergemizle düzel
tilmiştir. "13.3.1992 tarihi itibariyle mükellef olanlar*' denilmiştir. Böylece, başka bir yerden 
gelme gitme, naylon fatura meselesi önlenmiştir. Herhalde kendileri büyük vergi üstadıdırlar. 
Komisyonda o gün muhakkak yoklardı, ondan dolayı da yazılmamıştır. Bu birincisi. 

İkincisi, diğer önerge, yani Hükümetin katıldığını gördüğümüz önerge, zaten 1992 ye 1993 'ü 
kapsıyor, bizim ilavemiz bir yıl daha oluyor. 

Vaktinizi almak istemiyorum; üçüncü bir nokta ise -ki, gerekçesini söyledim- bizim öner
gemizde iki unsur var. Birinci fıkrada vergi terkini, ikinci fıkrada, ondan çok daha önemlisi 
ve Erzincanlının, felaket altında kalmış insanın gerçekten feryat ettiği olay defter tutma mec
buriyetidir. Defter tutma mecburiyetini ihtiyarî hale getiriyoruz ve diyoruz ki, isteyen ben def
ter tutacağım diyebilir; ama, beyanname verecek, vergi verecek, tabiî ki, kayıt meselesinde bi
raz sıkıntı olacaktır, onda şüphe yok. Takdir buyurun ki, bu yöremiz ve burada oturan insan-

, 1ar, alışılmadık, fevkalade büyük bir afete maruz kalmışlardır. Bu afete maruz kalmayı kim 
hakettiğini iddia edebilir? Bunun telafisi, tekrar söylüyorum, adalet ölçülerinin ötesinde, lütuf 
ölçüleriyle halledilmesi gerekir; çünkü, o derece ağır bir afete maruz kalmışlardır ki, bunu an
cak, başka yörelerden topladığınız imkânları buraya tahsis ederken gösterdiğiniz adalet üstü 
bir davranışla telafi edebilirsiniz. 

Saygılarımla arz ederim. Sağ olun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Batyali, mümkün değil. Sadece önerge sahibine beş dakika konuşma 

, hakkı veriyoruz ki, o da komisyon önergeye katılmazsa efendim. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) —' Bu, vergi tekniğine uygun bir önerge değil, lütuf ya
palım; ama, bu kadar da olmaz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 150 sıra sayılı Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan 

Deprem Afetine İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısının 13 üncü mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Kul 
Erzincan 

ve arkadaşları 

Madde 13. — Bu Kanunun kapsamına giren yörelerde Gelir ye Kurumlar Vergisi mükel
leflerinin 1992 ve 1993 yıllarında tahakkuk edecek gelir ve kurumlar vergilerinin terkini veya 
kısmen tahsili hususunda Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
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BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Baş

kan, biraz önce, Sayın Dinçerİer "Tasarı Komisyonda görüşülürken sözcü herhalde yoktular" 
dediler. Bilakis, oradaydım, beni orada komisyon sözcüsü seçtiler. 

Sayın Başkanım, biraz önce de bahsettiğim gibi, 1992 yılı için böyle bir vergi muafiyetini 
getirmek yerinde; ama, 1993 yılında tahakkuk edecek vergi için yine aynı tehlikeler var. 1992 
yılının beyannamesi Mart 1993 *te veriliyor. Mart 1993'e kadar gerçekten büyük bir vergi ka
çakçılığını meydana getirecek bir düzenleme olabilecek; yine, mükelleflerin hayalî ve naylon 
faturaya gitme olasılığı çok büyük. Onun için, teklif, yılı daha bitmemiş böyle yerlerde naylon 
faturacılığı teşvik ettiği için; eğer önerge sahipleri 1992 yılını kabul ediyorsa, bence yerindedir; 
ama, 1993 ise çok tehlikeli ve çok büyük bir vergi kaçakçılığına ve hatta Erzincan'a yapacağı
mız yardım parasının belki on misli kadar vergi kaçakçılığına sebebiyet vereceği için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye Hükümet katılıyor mu?.. 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — Efendim, katılıyoruz; çünkü, saygıde

ğer arkadaşımızın söylediği, yani 1993 yılı dediği tahakkuk, şu anda yaşamakta olduğumuz 
1992 yılına aittir. 1992 yılında Erzincan'da şu anda dükkânları açamadık. Dükkânları verdik, 
Halk Bankası kredilerini tespit ettik ve sağladık. Onlar daha dükkânlarına girip de ticarî haya
ta giremediler ve yıl sonuna geliyoruz. O nedenle, 1992 ve 1993 içerisindeki tahakkukatın, ver
giden, bu şekilde önergedeki gibi muaf kılınması elbette ki, doğrudur. Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi bu değişiklik önergesi istikametinde oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Madde, bu önerge istikametinde kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum.: 

MADDE 14. — 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların De
ğerlendirilmesine Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem 
Afetine İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun kapsamına giren yörelerde 13.3.1992 
tarihi itibariyle çalışan ve kendilerinden tasarruf kesintisi yapılanlara; bu tarih itibariyle birik
miş kesinti ve katkı miktarları ile nemalarının tamamı 1992 yılı sonuna kadar istekleri halinde, 
bir defaya mahsus olarak ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 15. — 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindir
me Yardımı Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem 
Afetine İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun kapsamına giren yörelerde, 7269 sa
yılı Kanun ile 2985 sayılı Kanun uyarınca yapılacak konutların borçlarının mahsubunda, bu 
Kanun hükümlerine bağlı kalınmaksızın konut edindirme yardımı kullanılabilir. Bu konuda 
düzenlemeler yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
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BAŞKAN— Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum : 

MADDE 16. —• 2090 sayılı Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar 
Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇtCt MADDE 1. — Erzincan, Tunceli ve Gümüşhane merkez ve ilçelerinde 1992 Mart 
ayında vuku bulan deprem nedeniyle yitirilen canlı hayvan kayıplarının karşılığı, Tarım ti Mü
dürlüklerinin yaptığı tespitler üzerinden, hak sahiplerine 2090 sayılı Yasayla kurulmuş fon he
sabından temin edilerek aynî olarak verilir. 

BAŞKAN -— Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
17 nci madde ilavesini isteyen bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 150 sıra sayılı Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli tilerinde Vuku Bulan 
Deprem Afetine İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısının 16 ncı madde
sinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddenin 17 nci madde olarak eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Turhan Tayan 
Bursa 

Yıldırım Akbulut 
Erzincan 

MADDE 17. — 7269 sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbir
lerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna aşağıdaki ek geçici 12 nci madde eklenmiştir. 

GEÇtCt MADDE 12. — Mart 1992 tarihinde Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli tilerinde 
Vuku Bulan Deprem Afetine tlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun kapsamına gi
ren yörelerde köy yerleşim birimlerindeki orta hasarlı konutlar ile merkez ve ilçe mahaüelerin-
deki betonarme olmayan konutların hak sahiplerine kendilerinin isteği halinde ve orta hasarlı 
konutlarını yıkıp yeniden yapmak koşuluyla, Kanunun öngördüğü borçlandırma usulleri çer
çevesinde ve bir defaya mahsus olmak üzere 65 milyon lira kredi verilir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KAMER GENÇ (Tunceli) — Çoğunluğu

muz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — Yeni madde önerisine bir küçük deği

şiklik getirmek istiyoruz efendim; zannediyorum, önergeyi verenler de buna "evet" diyecekler. 
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Ali İbrahim Tutu 
Erzincan 

Bekir Sami Daçe 
Adana 
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"Betonarme olmayan" ibaresi yerine, "kerpiç yapıların" ibaresini koyalım. Çünkü, "be
tonarme olmayan" ibaresi, iki üç katlı yığma yapıları da içerebilecek. O nedenle kerpiç yapıla
ra bağlayalım. 

YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Sayın Başkan, bir şey arz edebilir miyim? 
BAŞKAN — Tabiî, buyurunuz Sayın Akbulut. 
YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Efendim, şimdi, Erzincan'ın yapı tarzı bir çoğu

muzun malumudur. 1939 depreminden sonra, halen, Kızılay Mahallesi, Çarşı Mahallesij Tak
sim Mahallesi, Hocabey Mahallesi diye adlandırdığımız mahallelerde kerpiç yapılar da vardır, 
kagir yapılar da vardır. Bunlar, ağaçtan yapılmış olup, içleri kerpiç veya tuğlayla doldurulmuş 
gayri müsait yığma yapılardır ve iki kattan fazla değillerdir ve bunların üç, dört, beş kat olma
ları da söz konusu değildir; Erzincanın yapısı itibariyle, deprem bölgesi olması nedeniyle. Bu
rada, sadece, "kerpiç yapı" dersek o zaman karşımıza kagir bir bina da çıkabilir. Çarşı Mahal
lesi 1939 zelzelesinden sonra kurulmuş 1 500 hanelik bir yerdir ve gayri müsait şartlarda ika
met edilmektedir. Şimdi, oradaki insanlar eğer bu yardımdan istifade edebilirlerse ki, maksa
dımız odur; hem şehir güzelleşecek, hem de o insanlar, insanca yaşayabilecekleri bir konuta 
sahip olacaklardır. Sayın Bakan eğer bunu bu şekilde değerlendirirse ve Sayın üyeler bu şekil
de kabul ederlerse Erzincan'a büyük yararı olacak efendim. 

BAŞKAN — önerge sahipleri önergelerinde ısrar ediyorlar. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) —• Efendim, Sayın Akbulut'un elbette ki 
iyi niyetli bu yargısına katılmak mümkün değil; şu nedenle : Birincisi, Erzincan'da iki katlı, 
hatta üç katlı yığma yapılar vardır. İkincisi de, Erzincan'da, Sayın Akbulut'un izah ettikleri 
yapılar meşhur 1939 depreminde yapılan ünlü bağdadî yapılardır ki, bu depremi de geçirmiş 
olmalarına rağmen üzerlerinde çizik dahi yoktur. 

Bunun yanı sıra, Erzincan'da kagir tek katlı yapıların çoğunda hiçbir hasar yoktur. Esas 
olarak köylerde uygulamaya başladığımız ve 65 milyon liraya çıkararak tamamen yıkma şartı
na bağlı koyduğumuz bu maddenin amacı -bugün Sayın Akbulut tarafından kentteki benzer 
durumlara de uygulansın şeklinde önerildi ki, doğruydu ve katıldık- sadece, Erzincan ve etra
fındaki kerpiç yapıları ortadan kaldırmak içindir; ikincisi de hasarlı kerpiç yapıyı kaldırmak
tır. Hasarsız ve sağlam yapılara bu kapsam içinde yaklaşılmış bir anlayışı uygularsak, sanıyo
rum doğru bir iş yapmış olmayız. O nedenle, maddeyi düzgün şekline sokalım diye öneririm. 

YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Bir cümleyle açıklamak istiyorum. 
BAŞKAN — Tabiî efendim, tabiî; mühim bir iş yapıyoruz. 
YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Sayın Başkan, bunu teklif ederken ve bunda ısrar 

ederken eşitliği sağlamayı amaçlıyordum. Şimdi, köylerdeki bu tür evlere bunu verdiğimizde; 
orada bu kerpiç yapı mefhumunu kullanmıyoruz. Bu binalar kagir de olabilir, kerpiç de olabi
lir, yığma da olabilir, betonarme de olabilirfama, böyle bir ayırım yapmıyoruz. Kaldı ki, köy
lerdeki onarım," şehirlerdeki onarımdan farklı değil. Bugünkü imkânlarla şehirlerde orta ha
sarlar nasıl onarılıyorsa, köydekiler de öyle onarılacak. Burada, eşitliği sağlamaya çalışıyoruz. 
Aksine, şehirlerde, mahallelerde olanlara bir sınırlama getirmek istedik ve onlara da betonar
me olmayan binalar dedik. Eğer burada ısrar ediliyorsa, o zaman, şehirlerdeki kerpiç evler di
yelim; köylerdekıne de, köylerdeki kerpiç evler diyelim. Maksat, eşitliği sağlayabilelim... Onun 
için ısrar ettim. / • 
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BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, önergeyi oylayacağız tabiî. Eğer önerge reddedilirse, o 
zaman, bu ayrıntıyı bir daha dikkate almak zorlaşacaktır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önergeyi 17 nci madde olarak oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. • ., 
Yeni bir 18 inci madde ilavesiyle ilgili önerge var, onu okutuyorum : 

TBMM Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 150 Sıra Sayılı Kanun Tasarısına aşağıdaki maddenin 18 inci madde 
olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Güneş Müftüoğlu Turhan Tayan 
Zonguldak Bursa 

Bekir Sami Daçe Aydın Güven Gürkan 
Adana tçel 

Mehmet Kerimoğlu Mustafa Zeydan 
Ankara Hakkâri 

MADDE 18. — Terörist faaliyetler dolayısıyla Şırnak ve Çukurca'da meydana gelen çatış
malar sebebiyle hasar gören ve tahribata uğrayan özel ve tüzelkişilere ait her türlü bina, tesis, 
işyeri, ahır, samanlık ve altyapının gördüğü hasarın ve tahribatın giderilmesi için 7269 sayılı 
Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair 
Kanunda belirtilen borçlandırma ve kredilendirme usulleri aynen uygulanır. 

Bu maddede belirtilen hizmetlerin süratle görülmesi için bütün fonların 1992 ve 1993 yıl
ları gelirlerinin yüzde 3'üne kadar ek kaynak olarak Afetler Fonuna aktarmaya Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Evet, önergeye katılıyor musunuz?.. 
M. VEHBÎ DÎNÇERLER (Ankara) — Başka önerge var Sayın Başkan, biz daha önce 

verdik, 
BAŞKAN — Efendim, daha başka önerge mi var? Bu önergenin dışında önerge mi var? 
M. VEHBt DİNÇERLER (Ankara) — Bizim önergemiz üzerinde mutabık kalmışük, beyler 

önerge verdiler, önce biz verdik önergeyi. 
BAŞKAN — Bakalım efendim, bakalım. 
M. VEHBt DİNÇERLER (Ankara) — Ama, 17 nci madde diye vermiştik. 
BAŞKAN — Demin yeni 17 nci maddeyi kabul edilen önerge istikametinde düzenledik. 

Şimdi bir 18 inci madde ilavesi isteniyor. Sizin 18 inci madde için önergeniz mi var? 
M. VEHBt DİNÇERLER (Ankara) — Efendim, şimdi bu görüşmede 17 ilave olduğu için, 

değişti. Biz 17 nci madde olarak teklif etmiştik, beyler de 17 nci madde için teklif etmişlerdi; 
şimdi 18 oldu. 

BAŞKAN — Bakalım efendim, kanunda teknik bir arıza olmasın. 
Yeni 17 nci maddeyi deminki önerge istikametinde düzenledik. Şimdi 18 inci maddeye ba

kıyoruz. 
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M. VEHBÎ DÎNÇERLER (Ankara) — Yeni 17 nci maddesi olarak teklif ettik Sayın Baş
kanım, şimdiki değişiklikle 18 oluyor. 

BAŞKAN — Tamam, efendim, bakıyoruz. 
Bunları zapta söylüyorum ki yarın uygulamada bir yanlışlık olmasın. 
M. VEHBİ DtNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkanım, madde aynıdır. Biz önergeyi ver

dik ve beyefendiler de mutabık kaldılar. 

BAŞKAN — Bakacağız Sayın Dinçerler, bakacağız. 
Şimdi, 18 inci madde ilavesini istiyorsunuz siz de, öyle değil mi? Tamam. 
Siz söyleyin Sayın Kul. 
MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkanım, daha önce verdiğimiz üç yeni madde ila

vesiyle ilgili önergelerimiz vardı. Bunlardan bir tanesi 17 nci madde olarak geçti. 18 ve 19 uncu 
madde ilaveleri olarak tekrar iki önergemiz var. Bu verilen önergeyi, her ne kadar 17 nci mad
de olarak konulması konusunda teklif vermişlerse de kanunun bütünlüğü açısından önce Er-
zincanla ilgili iki önergenin işleme konulması, arkasından Sımakla ilgili önergenin 20 nci madde 
olarak konulması ve arkasından da yürütme ve yürürlükle ilgili maddelerin 21 ve 22 nci mad
deler olarak konması daha uygun olur. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) •— Madde aynıdır Sayın Başkan, kelime kelime aynıdır. 
BAŞKAN — Anladım, anladım efendim. Şimdi arkadaşlar önergelere baksınlar efendim. 
Şimdi, Sayın Mustafa KuPun itirazını haklı buluyoruz. Sımakla ilgili olanı en son tartışa

lım, Vehbi Beyin de izniyle. 
18 inci madde olarak ilavesi istenen önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 150 sıra sayılı Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan 
Deprem Afetine İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısına aşağıdaki mad
denin 18 inci madde olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Kul Turhan Tayan 
Erzincan Bursa 

Ali İbrahim Tutu Ercan Karakaş 
Erzincan İstanbul 

Bekir Sami Daçe . Yıldırım Akbulut 
Adana Erzincan 

Ülkü Güney 
Bayburt 

MADDE 18. — Bu kanun kapsamına giren yörelerde faaliyette bulunan esnaf ve sanat
kârlar, serbest meslek mensuplarıyla sanayici ve ticaret «rbabına Türkiye Halk Bankasınca iki 
yıl ödemesiz ve cari faiz oranının yüzde 50'sinden fazla olmamak koşuluyla kredi verilmesine 
ve bununla ilgili esas ve usullerin tespitine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bu kredilerin kullandırılmasından doğacak banka kaybı, banka kârının Hazine hissesine 
düşen kısmından mahsup edilir. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KAMER GENÇ (Tunceli) — Çoğunluğu
muz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
18 inci madde olarak bu metni oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Yeni 19 uncu madde ilavesiyle ilgili bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 150 sıra sayılı Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan 
Deprem Afetine İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısına aşağıdaki mad
denin 19 uncu madde olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Kul Ali İbrahim Tutu 
Erzincan Erzincan 

Yıldırım Akbulüt Turhan Tayan 
Erzincan Bursa 

Haydar Oymak Sabri Yavuz 
Amasya Kırşehir 

Aydın Güven Gürkan Hilmi Yükselen 
İçel Kırşehir 

Coşkun Gökalp Algan Hacaloğlu 
Kırşehir İstanbul 

MADDE 19. — Erzincan Depremi Rehabilitasyon ve Yeniden Yapılandırma Projesi kap
samında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) 
arasında aktedilen ikraz ve anlaşmasının uygulanması dolayasıyla taşınmaz malların alım, sa
tım, ipotek, tapu-kadastro işlemleri, satın alınacak yahut yeniden inşa edilecek veya onarıla
cak taşınır veya taşınmaz mallarla ilgili ihale, sözleşme, ruhsatname ve sair işlemler ve bu uy
gulamadan faydalanacakların verecekleri beyanname, taahhütname ve yapacakları sözleşme
ler, Katma Değere Vergisi de dahil olmak üzere her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Erzincan Depremi Re
habilitasyon ve Yeniden Yapılandırma Projesi kapsamında bulunan her türlü yapı malzemesi, 
makine (iş ve yapı makineleri dahil) motorlu taşıt, araç, gereç, alet, edevat, cihaz, yedek parça 
ithal edebilir veya ithal ettirebilir. İthal edilen bu mallar gümrük resminden, bu resimle birlikte 
alınan diğer vergi, fon ve resimlerle belediye ve Hazine hisselerinden muaftır. 

BAŞKAN —Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, ço

ğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
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Bu Önerge metninin 19 uncu madde olarak düzenlenmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci madde ilavesiyle ilgili 2 önerge vardır; veriliş ve aykırılık sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İSO sıra sayılı Kanun Tasarısına, aşağıdaki maddenin 20 nci madde 

olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Güneş Müftüoğlu Turhan Tayan 
Zonguldak Bursa 

Bekir Sami Daçe Aydın Güven Gürkan 
Adana tçel 

Mehmet Kerimoğlu Mustafa Zeydan 
Ankara Hakkâri 

MADDE 20. — Terörist faaliyetler dolayısıyla Şırnak ve Çukurca'da meydana gelen çatış
malar sebebiyle hasar gören ve tahribata uğrayan özel ve tüzelkişilere ait her türlü bina, tesis, 
işyeri, ahır, samanlık ve altyapının gördüğü hasarın ve tahribatın giderilmesi için, 7269 sayılı 
Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair 
Kanunda belirtilen borçlandırma ve kredilendirme usulleri aynen uygulanır. 

Bu maddede belirtilen hizmetlerin süratle görülmesi için bütün fonların, 1992 ve 1993 yıl
lan gelirlerinin yüzde 3'üne kadar ek kaynak olarak Afetler Fonuna aktarmaya Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İSO sıra sayılı Kanun Tasarısına Aşağıdaki maddenin 20 nci madde 

olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Mesut Yılmaz Mustafa Kalemli 
Rize Kütahya 

Ülkü Güney Cengiz Altınkaya 
Bayburt Aydın 

Gürhan Çelebican Safder Gaydalı 
İstanbul Bitlis 

Cavit Kavak Şadan Tuzcu 
İstanbul İstanbul 

Vehbi Dinçerler Eyüp Aşık 
Ankara Trabzon 

Naci Ekşi Kadir Ramazan Coşkun 
İstanbul " İstanbul 

Cenap Gülpınar . Elaattin Elmas 
Şanlıurfa İstanbul 

Halit Dumankaya Mehmet Keçeciler 
İstanbul Konya 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 
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MADDE 20. — Terörist faaliyetler dolayısıyla Sımak ve Çukurca'da meydana gelen çatış
malar sebebiyle hasar gören ve tahribata uğrayan özel ve tüzelkişilere her türlü bina, tesis, işye
ri, ahır, samanlık ve altyapının gördüğü hasarın ve tahribatın giderilmesi ve bunların eski hale 
getirilmesi için, 

7269 sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yar
dımlara Dair Kanunda belirtilen borçlandırma ve kredilendirme usulleri aynen uygulanır. 

Bu maddede belirtilen hizmetlerin süratle'görülmesi için bütün fonların 1992 ve 1993 yıl
ları gelirlerini yüzde 3'üne kadar ek kaynak olarak Afetler Fonuna aktarmaya Bakanlar Kuru
lu yetkilidir. 

BAŞKAN — Şimdi bu iki önerge bağdaşabilir. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Efendim, metin aynıdır. Önerge bizimdir, müsaa

de ederseniz iki dakika konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Efendim, müsaade ederseniz çok kısa arz edeyim. 
Sayın Genel Başkanımızın konuşması sırasında, Sayın Genel Kurula, böyle bir önerge ve

receğini ifade etmesinden sonra önergeyi hazırladık. Önergenin şekli biraz değişikti; fakat, ik
tidar gruplarının değerli temsilcilerinin de mutabakatı ve daha sonra da Sayın Maliye Baka
nıyla burada yaptığımız görüşme sonunda bu son metin ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, önerge 
müşterektir. 

Bir üzüntümü beyan ederek buradan inmek istiyorum. Önergenin veriliş sırası çok açık, 
arz ettim size, ne şekilde nereye geldiği çok belli iken bizim önergemiz ikinci sırada okutulu
yor. Divan kitabetinin bu noktaya biraz daha dikkat etmesini istirham ediyor, saygılar su
nuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyoruz. ' 
Arkadaşların öyle bir yanlışlık yaptığını sanmıyorum da; Sayın Dinçerler, sizin önergeniz

de eski hale getirme isteği var. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Hayır efendim, el yazısıyla düzelttik, verdik. 
BAŞKAN — Hayır... Bunların eski hale getirilmesi daktilo ile... Eğer ondan sarfınazar 

ederseniz zaten mesele bitiyor. Netice alalım, talihsiz şehirlerimiz için çıkaracağımız bir ka
nundur, bir haksızlık, bir yanlışlık yapmayalım. O tabiri kaldırabilirseniz mesele bitiyor. O ne 
amaçla konmuş çıkaramadım, 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Efendim "eski hale getirilmesi" tabirini çıkartabi
liriz. Yalnız bu metin üzerinde mutabık kalmıştık. Çıkaralım mesele değil, yalnız veriliş sırası
na dikkat edilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Eğer bir yanlışlık varsa özür diliyorum; ama sanmıyorum arkadaşlarımın 
yanlışlık yaptığını; o sırada Sayın Coşkun buradaydı. 

Önergeyi bir daha okuyalım. 

Madde 20. — Terörist faaliyetler dolayısıyla Şırnak ve Çukurca'da meydana gelen çatış
malar sebebiyle hasar gören ve tahribata uğrayan özel ve tüzelkişilere ait her türlü bina, tesis, 
işyeri, ahır, samanlık ve altyapının gördüğü hasarın ve tahribatın giderilmesi için 7369 sayılı 

— 404 — 



T.B.M.M. B : 97 28 . 8 . 1992 O : 1 

Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair 
Kanunda belirtilen borçlandırma ve kredilendirme usulleri aynen uygulanır. 

Bu maddede belirtilen hizmetlerin süratle görülmesi için bütün fonların 1992 ve 1993 yıl
ları gelirlerinin yüzde 3'üne kadar ek kaynak olarak Afetler Fonuna aktarmaya Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başka

nım, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. Aslında, başka bir kanuna, böyle aceleyle 
bir eklenti, bir yama yapmak neticeyi de sağlamıyor. Arkadaşlarımız aslında bu derde bir çare 
bulmak istiyorlarsa, bunun tedbirini düşünerek getirmeleri lazım. 7269 sayılı Kanunda, hep 
"deprem nedeniyle, deprem nedeniyle" kelimeleri geçiyor. Şimdi bunları uygulamaya geçtiği
niz zaman, uygulama olanağı yok. Ben, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyorum. Ayrıca, 
böyle fiili imkânsızlıklar da doğuyor. 

BAŞKAN — Ama, tefsirimiz, yorumlarımız zabıtlara geçiyor, uygulamacılar, uygulayabi
lirler. 

Hükümet önergeye katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Bu önergeyi, bu haliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Bu önerge metninin 20 nci madde olarak düzenlenmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi 21 inci madde olarak okutuyorum : 

MADDE 21. — Bu Kanun üç yıl süre ile geçerlidir ve bu süreyi azaltmaya veya iki katına 
kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 21 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Ali İbrahim Tutu Mustafa Kul 
Erzincan Erzincan 

Turhan Tayan Mehmet Gözlükaya 
Bursa Denizli 

Sinan Yerlikaya 
Tunceli 

MADDE 21. — Bu Kanun, yayımını takip eden beşinci yılın sonunda yürürlükten kalkar. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KAMER GENÇ (Tunceli) — Çoğunluğu

muz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın hükümet?.. 
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DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. , 
Bu önerge istikametinde maddenin 21 inci madde olarak düzenlenmesini oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde ilavesi hakkında bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afetine İlişkin Hizmetle
rin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısının 150 sıra sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
runda yer alan metnine 21 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddenin ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Vehbi Dinçerler Yücel Seçkiner 
Ankara Ankara 

Cengiz Altınkaya Halit Dumankaya 
Aydın İstanbul 

Yüksel Yalova Bülent Akarcalı 
Aydın İstanbul 

Gürhan Çelebican Ali Er 
İstanbul İçel 

Elaattin Elmas Hamdi Eriş 
İstanbul Ankara 

Eklenmesi istenen geçici madde : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli merkez ve ilçelerinde 1992 Mart 

ayında meydana gelen deprem nedeniyle afete maruz bölge ilan edilen yörelerdeki lise ve dengi 
okullardan mezun olup 1992 yılı öğrenci seçme sınavına müracaat eden öğrenciler için üniver
sitelerin her bölümünde, o bölüme 1992 yılı içinde alınan yeni öğrenci sayısının yüzde 2 ile 
yüzde 4'ü kadar sınavsız ek kontenjan ayrılır. 

Bu yörelerdeki okullardan 1992-1993-1994 yıllarında mezun olan öğrenciler de 1993 ve 1994 
yılında benzer haklardan yararlanırlar. 

Müracaatlar doğrudan öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yapılır, öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme Merkezi, yerleştirmeyle ilgili esas ve usuller konusunda yürürlükteki mevzuata 
göre düzenleme yapmaya yetklidir. 

Gerekçe : 
Bilindiği gibi, 13 Mart 1992 günü Erzincan ve yöresinde büyük bir deprem felaketi vuku 

bulmuş üçbine yakın vatandaşımız hayatlarını kaybetmiştir. Deprem sonrası birçok Erzincan
lı, Erzincan'ı terk ederek başka illere göçmüş, hatta Hukuk Fakültesi Erzincan'dan kaldırıla
rak Ankara'ya intikal ettirilmiştir. Ayrıca, felaket ortamı içerisinde ağır maddî, manevî şartları 
acıyla yaşayan Erzincanlı öğrenciler, deprem sonrası yapılan üniversite seçme ve yerleştirme 
imtihanlarında yeterince başarılı olma şansını kaybetmişlerdir. Hükümetin, gazetelerde yer alan 
Erzincan'da okuyan öğrencilere 20 ila 40 ilave puan verme sözü de gerçekleşmemiştir, önü
müzdeki yıl aynı kargaşanın devam etmesi kesinlik kazanmıştır. Bu şartlar altında Erzincan'da 
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bulunan öğrencilerin haklarının kaybolmaması ve deprem bölgesinin kültürel ve sosyal hayatı
nın zedelenmemesi için, hiç olmazsa iki yıl bu öğrencilere özel kontenjanla üniversiteye girme 
hakkının tanınması sosyal adalet ve hakkaniyete uygun bir çözüm olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon.katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KAMER GENÇ (Tunceli) — Çoğunluğu

muz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHÎN (Muğla) — Katılmıyoruz'efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmemiştir. 
Geçici madde eklenmesi için bir önerge daha vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afetine İlişkin Hizmetle
rin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısının 150 sıra sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
runda yer alan metnine 21 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddenin ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Vehbi Dinçerler 
Ankara 

Safder Gaydalı 
Bitlis 

Mehmet Nedim Budak 
Ankara 

Bülent Atasayan 
Kocaeli 

Yüksel Yalova 
Aydın 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Elaattin Elmas 
istanbul 

Hasan Çakır 
Antalya 

Eklenmesi istenen geçici madde : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun öngördüğü işlerin ve hizmetlerin gerçekleştirilme
sinde kullanılmak üzere, bütün fonların 1992 ve 1993 yılları gelirlerinin yüzde beşi Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı eliyle Afetler Fonuna aktarılır. 

Bakanlar Kurulu, aktarılan paranın bu kanunda öngörülen işlere ve hizmetlere ayrılacak 
miktarını tespite yetkilidir. 

Gerekçe : Deprem olayı fevkaladeden bir olay olmasına; Erzincan'ın iklim şartlarının kı
salığına; yapılacak işlerin fevkalade tedbirlerle çözülebileceğine karşın, finansman için kanun
da sağlam bir ek tedbir alınmamıştır. 

Teklifimiz, ek finansman kolaylığı getirerek bu boşluğu dolduracak; iş ve hizmetlerin bir 
an önce tahakkukunu sağlayacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KAMER GENÇ (Tunceli) — Çoğunluğu

muz olmadığı için katılamıyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Dinçerler, buyurun. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Efendim yerimden bir cümleyle arz etmek istiyorum. 
Biraz önce, Sımak için böyle bir öneriye Yüce Heyet "evet" dedi. Erzincan için yumuşat

ma mümkündür; yüzde 5 rakamı yüksekse, düşürebiliriz. Erzincan için bunu reddederse, Yüce 
Heyetin bunu izah etmesi son derece zor olur. 

Arz ediyorum. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : önergeyi kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... önerge reddedilmiştir. 

Eski 18*î madde 22 olarak okutuyorum : 

MADDE 22. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski madde 19'u madde 23 olarak okutuyorum : 

MADDE 23. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Efendim, kanun teşmil edilmiştir, genişletilmiştir; bu nedenle kanun başlığını değiştirmek 

için bir düzenleme yapılacaktır; buna ilişkin öneriyi okutuyorum : 

öneri : • 
Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afeti ile Şırnak ve Çu-

kurca'da meydana gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı. 

Komisyon katılıyor mu efendim?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KAMER GENÇ (Tunceli) — Çoğunluğu
muz olmadığı için katılmıyoruz; ama, zorunlu olarak yapılması lazım. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Kanunun tasarısının başlığını, bu önerideki şekilde oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde başlığı bu öneri istikametinde kabul edilmiştir. 
Oyunun rengini belirtmek için lehte söz isteyen arkadaşımız var. Lehinde Ali İbrahim Tutu. 

ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) — Vazgeçtim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Değerli arkadaşlar, kanun tasarısı açık oylamaya tabidir. 
Eğer, basılı oy pusulası olmayan arkadaşlar varsa, kâğıtların üzerine imza atmak kaydıyla 

yapabilirler. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başka

nım, Başkanlıktan gelen haliyle açık oylamaya tabi değil. 
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BAŞKAN — Değil; ama şu değişiklik önergeleri muvacehesinde doğru. 
Değerli arkadaşlar, açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle ya

pılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN — Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli illerinde Vuku Bulan Deprem Afeti ile Şır-
nak ve Çukurca'da Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hak
kındaki Kanun Tasarısı 152 oyla kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 

Değerli milletvekilleri, gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için, 1 Eylül 1992 Salı günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 23.10 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı 'nın, Afyon'da Hazine arazilerinin yağma edildi

ği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın yazılı 
cevabı (7/271) 

T.B.M.M. Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 

3.7.1992 
Prof. Dr. Mustafa Ünaldı 

Konya 

Soru : Afyon'da millî emlak yağma ediliyor şeklinde dedikodu yayılmaktadır. 15 000 TL. 
rayiç bedelli hazine arazisinin, partiniz yandaşlarına 750 TL'den satış işlemi yapıldığı doğru 
mudur? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 24.8.1992 

Millî Emlak Genel Müdürlüğü . 
Sayı :B.07,0,MEG.0.23.3376-88/361—34558 

Konu : Satış. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 13.7.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02—7/271-1964/10123 sayılı yazınız. 
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Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması isteği ile Konya Milletvekili Sa
yın Mustafa Ünaldı tarafından sorulan ve Sayın Başbakan tarafından tarafımızdan cevaplan
dırılması uygun görülen ilgi yazıda belirtilen soruya ilişkin cevabımız aşağıda sunulmuştur. 

Yapılan tetkik sonucunda, yazılı soru önergesine konu taşınmaz malların Afyon ili, Mer
kez ilçesi, Çetinkaya mahallesi, 631 ada, 2, 14, 113, 118, 125 ve 126 parsellerde toplam 4 031 
441 m1 yüzölçümlü taşınmaz mallar olduğu anlaşılmıştır. 

Söz konusu taşınmaz malların "Kentsel Arsa Üretimi Projesi" çerçevesinde kullanılmak 
üzere 1990 yılında Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından satın alınmak istenilmesi üzerine 
mahallî teşkilatımızdan kıymet takdiri istenilmiştir. Mahallî kıymet takdir komisyonu tarafın
dan mevzuat gereği bilirkişilerden ve ilgili kuruluşlardan fiyat takdiri konusunda bilgi istenil
miştir. Bunlardan Ticaret ve Sanayi Odasının 31.5.1991 tarih ve 361 sayılı yazısı ile (Ek-1) beher 
metrekaresinin 15 000TL. edebileceğinin bildirilmesi üzerine komisyon tarafından da 15 000 
TL. metrekare birim bedeli takdirine gidildiği anlaşılmıştır. 

Bu bedel çok yüksek bulunduğu için Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü taşınmaz malları satı-
nalmaktan vazgeçmiştir. 

Bu defa Afyon Belediye Başkanlığı 21.2.1992 tarih ve 330 sayılı yazısı ile 2 numaralı parsel 
hariç diğer 5 parçada toplam 3 081 779 ms yüzölçümlü parselleri beher metrekaresi 300 TL. 
olmak üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesine istinaden Belediyeleri
ne satışını istemiştir. 

Bunun üzerine Bakanlığımızca taşınmaz mallara yeniden kıymet takdiri yapılması istenil
miştir. Mahallî Kıymet Takdir komisyonu tarafından yine mevzuat gereği bilirkişi ve ilgili ku
ruluşlardan kıymet takdirine esas olacak bilgiler istenmiştir. Ticaret ve Sanayi Odasının (Ek : 2) 
de sunulan 2.3.1992 tarih ve 166 sayılı yazısında yol, yeşil alan, sosyal tesisler için ayrılacak 
zayiatlar dolayısıyla taşınmaz malların 800 000 misinin kullanılabileceği belirtilerek beher met
rekaresinin 300 TL. olabileceği bildirilmiştir. 

Ticaret Odasıtarafından farklı bedellerin bildirilmesi üzerine Bakanlığımızın 15.4.1992 
tarih ve 14594 sayılı yazısı ile anılan taşınmaz malların satışına esas olarak bedel konusunda-
karar verilebilmesi için imar planlarındaki ayrıldığı amaçlar, bulundukları yöredeki alım satım 
rayiçleri vs. ̂ iğer bütün ayrıntılar göz önünde bulundurularak elde edilecek bilgiler doğrultu
sunda 2886sayılı Devlet thaleKanununun 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen ko
misyon tarafından yeniden kıymet takdir edilmesi istenilmiştir. 

Afyon Valiliğinden cevaben alınan 4.5.1992 tarih ve 234 sayılı yazı ve ekinden, arazinin 
halihazır tarımsal ve kentsel açıdan bir değer ifade etmediği, zeminin iyileştirilmesi için drena
jın şart olduğu, yapılacak alt ve üst yapı maliyetlerinin fazla olduğu, 3 milyon m2'den ancak 
800 000 m2'sinin konut amaçlı kullanılabileceği, bölgedeki emsal satışların ise beher metreka
resinin 144 TL. olduğu belirtilmiş ve alınan kıymet takdir komisyon kararında Ticaret ve Sa
nayi Odası tarafından ikinci defa bildirilen 300 TL./m2'nin dikkate alınmadan görüşüne baş
vurulan üç ayrı bilirkişinin beyanları dikkate alınarak taşınmaz malın beher metrekaresinin 
750 TL. edebileceği bildirilmiştir. 

Ayrıca Afyon Valiliği, özel Kalem Müdürlüğünün 4.5.1992 tarih ve 204 sayılı yazısı ile 
komisyonca belirlenen 750 TL./m2'nin yüksek olduğu ve gerçek bedelin 300 TL./m2 olması 
gerektiği bildirilmiştir. 
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Bütün bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bildi
rilen ilk değerin herhangi bir araştırma yapılmadan bildirildiği, ikinci defa yapılan değerlen
dirmede ise bu görüşün değiştirilerek 300 TL. bedel tespit edildiği ancak bu bedelin komisyon
ca benimsenmeyerek mevzuat gereği bilirkişilere müracaat edildikten sonra 750 TL. takdir edildiği 
görülmüştür. 

Yapılan etraflı araştırmalar sonucu takdir edilen 750 TL./m2 bedel Bakanlığımızca da be
nimsenmiş ve sözkonusu taşınmaz malların tamamının 2 311 334 610 TL. karşılığında Afyon 
Belediyesine satışı 15.5.1992 tarihinde uygun görülmüştür. 

Bir kamu idaresi olan Belediyeye rayiç değeri karşılığında yapılan satış işleminde mevzua
ta aykırılık yoktur. 

Bilgilerinize arz ederim; 

Sümer Oral 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

EK : Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının 2 adet yazısı. 
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Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afetine İlişkin Hizmetlerin Yü
rütülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 24 Arkadaşının 1992 
Yılında Erzincan'daki Vergi Mükelleflerinden Vergi Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi, Yoz
gat Milletvekili Alparslan Türkcş ve Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu'nun 7338 Sayılı Vera
set ve İntikal Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde İlave Edilmesine İlişkin Kanun Teklifine 

verilen oyların sonucu: 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

Kanunlaşmıştır. 
450 
152 
152 

298 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
Muhammet Kaymak 
Mustafa Küpeli 
İbrahim özdiş 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
Halil İbrahim özsoy 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cemil Erhan 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Hamdi Eriş 
H. Uluç Gürkan 
Salman Kaya 

Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kil erci oğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
ibrahim Tez 
Baki Tuğ 
ANTALYA 
Faik Altım 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
AYDIN 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Ekrem Ceyhun 
Melih Pabuççoğlu 
BARTIN 
Koksal Toptan 

BATMAN 
Abdülkerim Zilan 

BAYBURT 
Ülkü Güney 

BİLECİK 
Mehmet Seven 

BOLU 
Avni Akyol 
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Nazmi Çiloğlu 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Ahmet Şeref Erdem 
BURSA 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANKmi 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Mehmet Güçlükaya 
M. Halûk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 

EDİRNE 
Şerif Ercan 

ELAZIĞ 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
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ERZURUM 
Rıza Müftüoğlu 
ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Datallı 
Hikmet Çetin 
Hannan özüberk 
GİRESUN 
Burhan Kara 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Bestami Teke 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
İÇEL 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Dogancan Akyürek 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Tansu Çiller 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İbrahim Gürsoy 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
İsmail Sancak 
İZMİR 
Halil" Çulhaoğlu 

Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Mehmet Özkan 
Rıfat Serdaroğlu 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 

KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
KOCAELİ 
İsmail Kalkandelen 
KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Osman Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
MARDİN 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
Nevşat özer 
Erman Şahin 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
NİĞDE 
Doğan Baran 

ORDU 
Hasan Kılıç 
Bahri Kibar 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
SAMSUN 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 

SİNOP 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 
ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
TOKAT 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Fahrettin Kurt 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
VAN 
Fethullah Erbaş 

YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Hüseyin Erdal 
ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Ali Uzun 
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ADANA 
Uğur Aksöz 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Yılmaz Hocaoglu (Bşk. V.) 
M. Selâhattin Kılıç 
Ali Yalçın Öğütcan 
Timurçin Savaş 
Turgut Tekin 
ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğlu 
Kemal Tabak 
AFYON 
îsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Halil Demir 
tsmet Gür 
Mahmut öztürk 
AMASYA 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Ömer Ekinci 
t. Melih Gökçek 
Bilâl Güngör 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 
Mustâfa Tınaz Titiz 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Deniz Baykal 

(Oya Katılmayanlar) 

Hasan Çakır 
Ali Karataş 
Hasan Namal 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 
Sami Sözat 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Nizamettin Toğuç 
BAYBURT 
BahattinElçi 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Haydar Baylaz 
Hüsamettin Korkutata 

BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 

BOLU 
Necmi Hoşver 
Abbas Inceayan 

BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Sayın 
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BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar (B.) 
Mehmet Gedik 
Mümin Gençoğlu 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Hüsamettin ö rüç 
Feridun Fehlivan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatipoğlu (Bşk. V.) 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKDÎ 
M. Hatip Dicle 
Fehmi Işıklar (Bşk. V.) 
Salih Sümer (l.A.) 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
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ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
îsmail Köse 
Oktay Öztürk 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk 
(Başkan) 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Mustafa Doğan 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 

Yavuz Köymen 
Ergun özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Nihat Matkap 
Nurettin Tokdemir 
AIi Uyar 
İSPARTA 
Süleyman Demırel (Başbakan) 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Ali Er 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
M. İstemihan Talay 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 

Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Nami Çağan 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
Fevzi İşbaşaran 
Adnan Kahveci 
Coşkun Kırca 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu. 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
İbrahim özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri öztürk 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Işılay Saygın 

Erkut Şenbaş 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Selahattin Karademir 
Recep Kırış 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 
KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
Münif İslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Hilmi Yükselen 

KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
Bülent Atasayan 
M. Kâzım Dinç 
Şevket Kazan 
Alaettin Kurt 
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KONYA 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt özal 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
MUŞ 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 

B : 97 28 . 

Esat Kırathoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
RİZE 
Mustafa Parlak 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Ali Eser 
Nafiz Kurt' (l.A.) 
Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 
Adem Yıldız 

SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 
Abdullatif Şener 

ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
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Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
ŞIRNAK 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye Özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri (B.) 
Ahmet Fevzi İnceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet özdemir 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
UŞAK 

Ender Karagül 
Ural Köklü 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu ,'• 
Mustafa Kaçmaz 

• Nadir Kartal 
Remzi Kartal 
YOZGAT 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 

ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altmer 
Bülent Ecevit 
Güneş Müftüoğlu 
Necdet Yazıcı 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ GÜNDEMİ 

97 NCİ BİRLEŞİM (Olağanüstü) 28 . 8 . 1992 Cuma Saat : 13.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anavatan Partisi Grubu adına Bayburt Milletvekili ve Grup Başkanvekili Ülkü Gü-
ney'in, Şırnak İlimizde meydana gelen olaylar başta olmak üzere Güneydoğu Bölgemizde ce
reyan eden olaylar konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/17) 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

S E Ç İ M 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Aksaray Milletvekili İsmet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır 
vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişlcri Ba
kanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu hususdaki ça
lışmalarını incelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

2. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı 
altında televizyon yayını yapmakta olan Magic Box International Şirketi ile ilgili id
diaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

3. —Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, istanbul ilinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

4. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

5. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür 
rezervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

6. —Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şcndillcr ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) 

7. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

8. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 
2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu 
haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/16) 

9. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de dev
let ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

10. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder 
mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınma
sı gereken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 



GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

11. — Erzurum Milletvekili Kıza Miiıtuogıu ve iz arKaaaşının, Kamu Kuruluşla
rımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin 
tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

12. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

13. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

14. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında ça
lışan işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

15. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını 
tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

16. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

17. — Sakarya Milletvekili Ccvat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

18. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

19. — Erzurum Millctvckilî Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize 
yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

20. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

21. '-- Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/27) 
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22. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üreti

mi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve İ03 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

23. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin da
ha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

24. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağ
lık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/30) 

25. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/31) • 

26. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün-. 
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

27. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlem
leri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

28. — Ankara Milletvekili İ. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin so
runlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

29. — Nevşehir Milletvekili Mehmet EJkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişin önergesi (10/35) • / ' ' • ' 

30. — Ankara Milletvekili İ. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/36) 

31. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şcndiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

32. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygula
nan eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genci görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

33. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların 
ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 
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3 4 . — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında 
ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verim
li ve güvenli çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

35. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

36. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilislin önergesi (10/40) 

37. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem 
bölgesinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uyma
dığını son depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

38. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçe
lerinde meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

39. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik 
sektöründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

40. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında ça
lışan işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

41. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

42. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş 
güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103<üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

43. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi 
ve yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

44. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlileri
nin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygı'flanıaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 
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45. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde ku
rulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/49) 

46. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına 
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

47. — Zonguldak Milletvekili Bülent Eccvit ve 15 arkadaşının, Erzincan depre
minde binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) , 

48. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak 
.amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

49. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) 

50. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nu
saybin'de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını te
spit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103'üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

51. —'Sakarya Milletvekili Ccvat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politi
kamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek Umacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/54) 

52. — Trabzon Milletvekili Kemalcttin Göktaş ve 21 arkadaşının, Sarp Sınır Ka
pısının açılmasından sonra Karadeniz Bölgesi ve çevre illerde meydana gelen ticari 
ve sosyal olumsuzlukları araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

53. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarında
ki fahiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

, 54. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tü
ketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için 
alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

m 
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55. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin İli Savur 
İlçesi Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaş
ların öldürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/57) 

56. — Trabzon Milletvekili Kemalcttin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı 
ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

57. — istanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yı
lında öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması 
için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

58. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ata
köy'de Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parla
menterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla 

' Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

59. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek 
Partisi İl Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve so
rumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

60. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu 
Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

61. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, Özel Harp Dairesi 
içinde bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

62. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 
1992'de Nevvyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü"nc katı
lan kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

63. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şckcrbank'ın İstan
bul şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olayla
rını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

64. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Erzincan depremin
de zarar gören vatandaşlara yapılan nakdi yardımın adilane dağıtılmadığı iddiaları
nı araştırmak ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si. (10/66) 

m 
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65. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Loj
manlarında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak 
ve soruşturmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/67) 

66. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı 
ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

m 
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S Ö Z L Ü S O R U L A R 

1. _ Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında İspanya'dan sürgün edi
len yahudilcrin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümü nedeniyle 
yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/62) 

2. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık Meslek 
Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/68) 

*3. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelcn'in, zam nedeniyle durdurulduğu id
dia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 

*4. — İçel Milletvekili Rüştü Kfızım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam yapıldığı 
iddiasına ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 

.5. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalarda özel 
bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/73) 

6. _ Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştüğü id
diasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

7. _ Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hastanesinde 
görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

8. —- Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük kapısı
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

9. _ Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

10. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sanayi 
sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/83) 

11. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkınmada 
öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçişleri, Baka
nından sözlü soru önergesi (6/85) 

12. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve ya
sak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

13 m _ Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleş
tirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

*14. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğra
dıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

*15. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklardaki 
müşavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

*16 — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para bul
mak için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/93) 

*17. —>- Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Ku
rulu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/99) 
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*18. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı per
sonelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/100) 

*19. _ ördü Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 

20. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fi
yatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

21. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde 
yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 

22. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Nazilli Devlet Hastanesi Acil 
Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

*23. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Bayındırlık ve İskân Bakanlı
ğınca yaptırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanındar 
sözlü soru önergesi (6/107) 

24. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yar 
dımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108 

25. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam - hatij 
ve müezzin kadrolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

*26. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TÜRKSAT ihalesini alan firmamı 
herhangi bir kuruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin Ulaştırma Bakanında] 
sözlü soru önergesi (6/110) 

*27. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bulgaristan'dan göç eden soydaş 
larımız için yaptırılan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/111 

*28. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Ebcr Gölünün kirlenme? 
ile ilgili iddialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü sor 
önergesi (6/112) 

29. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci dere 
cede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakar 
dan sözlü soru önergesi (6/113) 

30. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezaland 
rılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

31. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia ed 
len hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

*32. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir Devlet Bakanının sahibi oldı 
ğu Nergis Şirketine Denizcilik Bankası tarafından kredi verildiği iddiasına ilişkin Ba; 
bakandan sözlü soru önergesi (6/118) 

*33. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir bankada rehin bulunan his; 
senetlerinin usule aykırı olarak Nergis Şirketine devredildiği iddiasına ilişkin Başb; 
kandan sözlü soru önergesi (6/119) 



6 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

*34. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Sinop 
Hine 10 adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/120) 

*35. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine 
teslim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) 

36. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, İstanbul'da faaliyette bulunan 
fırınlara ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/123) / 

37. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurham ilçele
rine polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/124) 

38. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğalgaz sa
tın almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/125) 

39. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Bor-
novalı erin şüpheli ölümü'' başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 

40. —İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Ci
nayet mi, İntihar mı, Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/127) 

41. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul -Küçükçekmecc Beledi
ye Başkanına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

42. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin tapu 
ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

43. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul Boğazında batan koyun 
yüklü gemiye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) 

44. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm sahala
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 

45. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçckmece - Sefaköy'deki bazı 
mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/132) 

46. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmecc Hükümet Binası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

47.—İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı -
Scfaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

48. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı - Ba
yat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

_ — _ _ _ _ _ E — 
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49. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Belediye Mec
lisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/136) ' 

50. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma üc
reti alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/137) 

51. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, TRT'de yayımlanan 32. Gün 
programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

52. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, günlük bir gazetede yeralan 
"Washington'da Demirel - CIA randevusu"-habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/139) 

53. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare mahke
melerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/140) 

54. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adatepe Barajı'nın ne zaman 
ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andı
rın Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/142) 

56. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz 
Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

57. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin,.Kahramanmaraş içme su
yunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/144) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın 
Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/145) 

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu 
asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

60. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçckmece - Bü-
yükçekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir has
tanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

61. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinin Küçük Sanayi Sitesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 

62. — İstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi'nin, Bakırköy'ün ilçelere bölün
mesi sonucunda yeni kurulan ilçelerin hudutlarının tespitinde hangi kıstasların dik
kate alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/149) 

63. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van İlinde geçici usta öğretici
lere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 
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64. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nm, İstanbul DGM Başsav
cısı, şoförü ve korumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

65. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticisine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152) 

66. — Trabzon milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yolla
rının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/153) 

67. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözül soru öner
gesi (6/154) 

68. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of - Hayrat, 
Aralık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/155) 

69. —Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Araş
tırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy 
Hizmetleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdür
lüğüne Bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

71. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, vali atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

72. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri il Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğü
ne bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/159) 

73. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili 
Kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/160) 

74. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişilerin 
hayalî ihracat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/161) 

75. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname hü
kümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/162) 

76. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 

77. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınmadan 
TUGSAŞ'ın, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 
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78. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, fakir vatandaşların hastane 
masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

79. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge Mü
dürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/167) 

80. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Erisarioğlu'nun, Diyarbakır - Lice 
depreminden sonra yapılan ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

81. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır İli Dicle 
İlçesinde inşaatları yarım kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru Önergesi (6/169) 

82. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu or
man envalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/170) 

83. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaa
lanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/171) 

84. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu - Kahraman
maraş demiryolunun Narlı İstasyonuna bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

85. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Sosyal Hizmetler ye Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından personele verilen takdirnamele
rin geri alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/173) 

86. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 

87. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'm^ Ege Bölgesi tütün üreticilerine ve 
tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

88. — Giresun Milletvokili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İli Espiye İlçesi Eri-
cek ve Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/176) 

89. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir İli Bornova İlçesine Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

90. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe alın
maları için güvence verilen İzmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrılma
dıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/178) 

91. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İli Şuhut İlçe Beledi
yesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

92.-— Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 
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93. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar' in, Şanlıurfa - Birecik İlçesi 
Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/181) 

94. — Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Emlak Bankasında yapıldığı iddia 
edilen yolsuzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/182) 

95. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organiza
törü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/183) 

96. — Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a gi
den Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/185) " 

97. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, T. öğretmenler Bankası'nın 1988-1991 
yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

98. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme pri
mi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

99. _ Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir İli veya yöresine ha
fif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

•s- ' 

100. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

101. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bir Devlet Bakanının günlük 
gazetelerde yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/191) 

102. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Çevre Yolu ve Ha
vaalanı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

103. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Bakanı
nın bazı fatura bedellerini ödeyip Ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/193) 

104 — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaevle
rine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

105 — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, okullarda bulunan Çevre 
Koruma Kolları üyelerinin bir bölümüne ve çevre koruma yarışmalarında başarılı 
olanlara verilen madeni madalyalar ile üstün çabası olan fertlere verilen "ÇEVRE 
BERATI" na ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/195) 

106. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, İl Çevre Koruma Va
kıflarına ilişin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

107. — Ankara Milletvekili Baki Tuğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 tari
hinden bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/197) 
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108. — Trabzon Milletvekili Kemalet'tin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına 
sağlanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

109. — Afyon Milletvekili İsmet Atilla'nın, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Temsil 
Giderleri Ödeneğinin 1989-1991 yılları arasında mevzuata aykırı olarak keyfî ve amacı 
dışında kullanılıp kullanılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
yazılı soru önergesi (6/338)(l) 

110. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valili
ğince Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/199) 

111. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'mn, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller 
ve Haccr Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) \ 

112. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'mn, Ege Üniversitesi Tıp Fakülte
sinde yanlış ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/202) 

113. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'mn, Kayseri Hükümet Konağı, Sa-
rıoğlan ve Ycmliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve îskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/203) 

114. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'mn, Kayserilime doğalgazın ne za
man ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/204) 

115. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 

116. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane İlçesinde spor tesisleri 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

117. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Oku
lu binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/208) • 

118. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi 
ve Piraziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiyc Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru Önergesi (6/209) 

119. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alan
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 

120. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkcş Şendillcr'in, arsa sertifikalarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) ' 

121. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendillcr'in, Beden Eğitimi ve Spor 
Meslek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

122. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün 
görevden alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213) 

123. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ 
Hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 
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124. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

125. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'ih, TRT Kurumunda "is
tisna akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

126. — Afyon Milletvekili îsmet Attila'nın, SSK Sağlık Tesislerini Güçlendir
me Vakfı (SİSATEV'c) ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/217) 

127. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde 
üretimine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/218) 

128. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sana
yii Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

129. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Af
yon, Eskişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/220) ' 

130. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması vaate-
dilcn Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

131 — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının ba
sın toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/222) 

132. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerin
de yetiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurul
mayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

133. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi Çullar Kö
yü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

134. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze 
ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

135. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demir
yolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

136. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı İlçesi 
ile çevre köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/227) 

137. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygula
nan doğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

138. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İline SSK hasta
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/229) 

139. —Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Ayrancı - Kâ-
z-ımkarabckir - Sarıvclilcr ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu v e 
diğer ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

140. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınma
da birinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/231) 
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141. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ili Kâzımkarcbe-
kir - Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per
sonel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

142. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sü
rülen HOVNANİAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 

143. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Karaman 
- Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/235) 

144. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/236) , 

145. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açıl
mayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

146. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in,. T.K.İ. kömür sahalarında kömür çı
karılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

147. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıl
lıların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

148. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirke
tin reklam yermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/240) 

149. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken kat
landıkları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

150. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün 
Köyünün içme suyu sorunlarına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/242) 

151. — Bolu Milletvekili Abbas İnccayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden 
bir Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/243) , 

152. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak ver
gi ve fonların,yükscltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekke
binin eklendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi '(6/244) 

153. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürek
kebi fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından ya
zılı soru önergesi (6/327) (1) 

154. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlama
sını önlemek için teklif ettiği projenin T.K.İ. tarafından reddedildiği iddiasına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

155. —^Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 
1991 ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

156. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük haklan geri alınarak 
ordudan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/247) 

18 
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157. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömür Termik 
Santraline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 

158. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı ka-
rakollardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/251) 

159. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin bo
şaltılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

160. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 

161. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının 
nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

162. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, İstanbul - Fener'de ya
pıldığı iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/256) ' 

163. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia 
edilen asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/257) 

164 — İçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia 
edilen bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

165. — Trabzon Milletvekili Kemalcttin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köp-
rüüstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

166. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin ne
denlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

167. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkın
daki bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

168. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan ver
gi indiriminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/262) 

169. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet 
Müdürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/263) 

170. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan 
Asfalt Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/264) 

171. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Dev
let görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/265) 

172. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanların
dan birinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 
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173. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Ka
çakçı kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/267) , 

174. —Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer al
dığı iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/268) 

175. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesi
ne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

176. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca İlçesi Tarım Alet 
ve Makineleri Fabrikasına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

177. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - İkizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

178. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliğinin 
önlenebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/272) 

179. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak sefer
leri ile, tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

180. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nm, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne 
yapılan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

181. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

182. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına men
sup siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/276) 

183. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz 
olarak yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/277) 

184.̂ — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Ku
rulu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

185. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün 
görevinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

186. — Konya Milletvekili Mehmet Keçcciler'in, günlük ve bir gazetede yayın
lanan "Falcı Müşavir İzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/280) 

187. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARİŞ ortaklarının alacakları
nın ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

188. — İstanbul Milletvekili Halk Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini öde
meyenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/282) 

189. — İstanbul Milletvekili Halk Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu 
prim borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 
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190. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan, 
Irak'a Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/284) 

191. — Kütahya Milletvekili Ahmet Dcrin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S.K. 
hastanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/285) 

192. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı 
P.T.T.Merin çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) 

193. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'm, İstanbul'da Yukarı Mezopo
tamya Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

194. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yar
dım ederken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/288) 

195. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks 
Kilisesinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/289) 

196. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

197. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Kovancılar İlçesin
de yaşlı bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

198. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Has-
- tanesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner

gesi (6/293) 
199. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu-Okçular Devlet Hastanesi

nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 
200. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 

seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 
201. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması dü

şünülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 
202. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil İlçesinde 

ikamet eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkencey
le öldürüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

203. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro İlçesi Sa-
rıcrik Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

' 204. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına geti
rilen vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/299) 

205. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 
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206. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin 
görevi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/302) 

207. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D.V. ve Stopaj aflarma ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

208. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Hızlandırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/304) 

209. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen ya
sanın 12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/305) 

210. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) 

211. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

212. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru Önergesi (6/308) 

213. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

214./— Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'in, İdil'de meydana gelen olaylar hak
kında yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

215.ı — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'
dan uçak seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

216. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

217. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletme
sinde çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 

•' sözlü soru önergesi (6/313) 
218. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne za-

man başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 
219. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, Vergi Affı Yasasının uygu

lama sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru Önergesi (6/315) 
220. -r Afyon Milletvekili Gaffar Yâkın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun perso

nel ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 
221. — Afyon Milletvekili Gaffar Yâkın'ın, memur statüsündeki teknik perso

nelle aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/317) v '• • 

• _ i _ . — _ ~ 2 2 ~ | — _ : _ — : . : — _ — : 
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222. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon ilinde pancar üreticilerinin pa
ralarının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 

223. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal ha
line dönüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/319) 

224.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanator
yum Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

225. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyet
lerine yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/321) 

226. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İstanbul Ruh ve Sinir Hasta
lıkları Hastanesinde Başhekim olarak görev yaptığı sırada hastalara zorunlu bekâret kont
rolü yaptırıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakamndan sözlü soru önergesi (6/322) 

227. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ili Simav İlçesi İmam 
Hatip Lisesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/323) 

228. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hak
kında bazı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/324) 

229. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) 

230. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezi
lerinde Elçilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

231. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerin
den Orman İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna 
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru Önergesi (6/328) 

232. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış ödülü'ne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

233. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, tıp öğrenimi ve ihtisasını bazı ya
bancı ülkelerde yapan Türk öğrencilerinin durumuna ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/330) 

234. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın^ görevden alman Dinar İlçe Millî 
Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/331) 

235. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, üniversite eğitimini bazı yabancı 
ülkelerde yapan Türk öğrencilerinin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/332) 

236. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özel radyo ve televizyon yayın
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/333) 

237. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da özel bir otoparka hak
sız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

238. —• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Krom Magnczit Fabri
kasında çalışanların işine son verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335) : : _ _ ra — 
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239. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca 
tutumlar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/336) 

240. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, son bir ay içinde Afyon'da 
açılan sağlık ocaklarına ve tahsis edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/337) 

241. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, uçak alımlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/339) 

242. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine katıldığı 
iddia edilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340) 

243. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İstanbul - Sait Halim Paşa Yah-
sı'nın kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

244. — Bitlis Milletvekili Edip Saf der Gaydalı* nın, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 
vatandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/342) 

245. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde çalışan 
işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 

246. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) 

247. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağı'na iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

248. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, An
dırın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve gereç 
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

249. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın 
- Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tanm ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/347) . • " ' • - • : 

250. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyük-
lü Köyü Sağlıkcvi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

251. — Kahramanmaraş Millctvekil Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin İl
çesinde FAX ve, Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 

252. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, THY ile Fransa'ya giden yolcuların 
karşılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1.— Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
da Değişiklik Yapılmasına ilişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 
Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi 2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 58'e 1 inci Ek) (Dağılma tarihi: 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/667) (S, Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı: 116) (Dağıtma ta
rihi : 6.7.1992) 

6. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hak
kında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/97) 
(S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

7. — Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afetine İlişkin 
Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan 
ve 24 Arkadaşının 1992 Yılında Erzincan'daki Vergi Mükelleflerinden Vergi Alınmaması 
Hakkında Kanun Teklifi, Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve Erzurum Milletvekili 
Rıza Müftüoğlu'nun 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde 
İlave Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/418,2/270, 
2/2S9) (S. Sayısı : 150) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

8. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Dağılma ta
rihi : 30.6.1992) 
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9. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 

10. — Doğruyol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Ana
vatan Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grup Başkanvekili tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ile Refah Partisi Grup 
Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve Bolu Milletvekili Nazmi Çiloğlu'nun, 
11.11.1983 Tarihli ve 2954 Sayılı Tür.kiye Radyo ve Televizyon Kanununa Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/375) (S. Sa
yısı : 147) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

.11.' — Harp Okulları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/407) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma tarihi : 
25.8.1992) 

X 12. — İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylık
lar Hakkında 135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/398) (S. Sayısı : 
141) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

X 13. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/399) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi : 
2.7.1992) 

X 14. — Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/403) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi : 
2.7.1992) 

X 15. — Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşul
larının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/404) (S. Sayısı: 144) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

X 16. — Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgarî Yaş Sınırını Belirleyen 59 
Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal ve Dışişleri komisyonları raporları (1/268) (S. Sayısı : 
96) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 17. — İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Meslekî Eğitim ve Yönlendirme
nin Yeri Hakkında 142 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/266) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 
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X 18. — Uluslararası Çalışma Normları Uygulanmasının Geliştirilmesinde Üçlü Da
nışma Hakkında 144 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/267) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

, 19. — Türkiye Özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

20. — Adana Milletvekili Halit Dağlı'nın, 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlen
mesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/69) (S. Sayısı: 77) (Dağıtma 
tarihi : 5.5.1992) 

21. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
(oğ!u ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili tçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile tzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'-
nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

X 22. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı : 
17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

23. — Doğru Yol Partisi Grup BaşkanvekiIIeri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Anavatan 
Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Çorum Milletvekili Cemal 
Şahin'in 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile 351 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Kırklareli Milletvekili trfan Gürpınar'ın 657 Sa
yılı Devlet Memurları Kanununun Ek 26 ncı Maddesinin Değiştirilmesi, Ankara Milletvekili 
Baki Tuğ ile tzmir Milletvekili Nevzat Çobanoğlıi'nun 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi, Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Ek 18 inci Maddesine Geçici (C) Fıkrası ve Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/370, 1/378, 
2/159, 2/192, 2/241) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

24. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı : 81) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1992) 

25. —Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşki
line Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 
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26. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türki
ye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üye
nin Ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1992) 

X 27. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/280) (S. 
Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 29. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

30. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) ' 

31. —Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 1177 
Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı: 37) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1992) 

X 32. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/275) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı : 39) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 34. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Konfe
ransında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/298) 
(S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

35. — İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma ve 
Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 2947, Sayılı Kanunla Değişik 5 in
ci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) ' 
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36. — ihraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezalan Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

37. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal îşler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

38. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 tarihli ve 1076 
Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 12.11.1980 Tarihli ve 2338 
Sayılı Kanunl.a Değiştirilen 3 üncü Madde (f) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 14.4.1992) 

39. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun iki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet komisyo
nu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

40. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

41. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı kuvvetleri 
Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma 
tarihi : 27.4.1992) 

42. — Polis Yükseköğretim Kanununun bazı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/348) (S. Sayısı : 
80) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

X 43. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayı
sı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

44. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişle
ri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

X 45. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey irlanda Birle
şik Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/293) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uyçun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyoı 'an l ipoılaa (1/2.^) ' '. Su 
yısı : 88) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 
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X 47. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında İm
zalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/316) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

48. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağılma tarihi : 25.5.1992) 

49. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985 
Tarih ve 3249 No. Iu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 50. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/296) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 51. — Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/269) (S. 
Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

52. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 53. Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/295) (S. Sayısı: 
86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 54. — Bir Avrupa Farmaköpesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

55. — Trabzon Milletvekili Kematettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 Tarihli 
ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

56. —Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 
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57. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma 
tarihi : 2.7.1992) 

58. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu,(2/324) (S. Sa
yısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

31 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 150) 

Erzincan, Gümüşhane ve Ttaceli tiklinde Vuku Bulan Dep
rem Afetine îlişîdn Hizmetlerini Yürütülmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ile Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 24 Ar
kadaşının 1992 Yılında Erzincan'daki Vergi Mükelleflerinden 
Vergi Alınmaması Hakkında Kamum Teklifi, Yozgat Millet
vekili Alparslan Türkeş ve Erzurum Milletvekili Rıza Müftü-
- oğlu'mm 7338 Sayılı-Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa Bir 
Geçici Madde İlave Edilmesine İlişkin IÇaıtutî Teklifi ve Plan 

ve Bütçe Komisyonu Rapora (î/418, 2/270, 2/289) 

T.C. 
Başbakanlık ' 26.6.1992 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B. 02.0.KKG/101-366/05131 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 23.6.1992 tarihinde kararlaştırılan "Erzincan, Gü
müşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afetine İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hak
kında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli illeri merkez ve ilçelerinde 1992 Mart ayında meydana 
gelen deprem afetine ilişkin iyileştirmelerin yapılabilmesi için, muhtelif yasalarda mevcut olan 
bazı hükümler yetersiz kalmaktadır. 

Bu yörelerin hızla iyileştirilmesini ve bir an önce normal hayata geçilmesini sağlamak, mağ
dur olan vatandaşlarımızın yaralarını biraz da olsa hafifletmek amacıyla alınacak önlemlerin 
yeni esaslara bağlanması zorunlu görülmüştür. 

Tasarı bu amaçla hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kanunun amacının, Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli merkez ve ilçelerinde 
1992 Mart ayında meydana gelen deprem nedeniyle afete maruz bölge ilan edilen yörelerde 
normal hayatın devamını sağlayacak hizmetlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzen
lemek olduğu vurgulanmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 150) 



— 2 — 

Madde 2. — Deprem nedeniyle hasar gören fiilen oturulmasına rağmen iskân ruhsatı alın
mamış konut kooperatiflerinin üyeleri, ahır ve samanlık ve işyeri sahiplerine, 7269 sayılı Ka
nunda belirtilen borçlandırma ve kredilendirme usulleri çerçevesinde hak sahipliği tanınması 
öngörülmektedir. 

Madde 3. — Kanunun kapsamında, 7269 sayılı Kanuna göre tespit edilmiş olan hak sa
hipliğine başvuru sürelerinin uzatılması hususunda Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yetkili kı
lınmaktadır. 

Madde 4. — Onarıma tabi olan yapılardan birden fazla bağımsız bölüm ihtiva edenlerde 
tüm maliklerin 7269 sayılı Kanuna göre onarım borçlanması sözleşmesi yapmaması halinde 
işin daha uzun zamanda yaptırılması zorunlu olmaktadır. Bu sakıncayı ortadan kaldırmak için 
bu hükmün getirilmesi gerekli görülmüştür. Bu suretle işlerin ivedilikle çözümlenmesi müm
kün olabilecektir. 

Madde 5. — 7269 sayılı Kanun ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa dayanılarak kredi 
verilen, afete maruz bölge ilan edilen yörelerde inşaatı tamamlanmış veya devam etmekte olan 
konutlardan hasar görenler için Toplu Konut idaresine veya bankalara borçlu olanların borçla
rının ertelenmesi veya silinmesi hususunda her türlü düzenlemeyi yapmaya Bakanlar Kurulu 
yetkili kılınmaktadır. • • . \ • " . 

Madde 6. — Afete maruz bölgede çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi per
sonele, bütçe kanunlarında yer alan fazla çalışma ücretinin iki katını geçmemek üzere fazla 
çalışma ücreti ödenmesi öngörülmektedir. Ayrıca bu yörede görevli devlet memuru, işçi, hâ
kim, askerî personel, üniversite mensubu ayırımı yapılmaksızın her statüdeki personele en yüksek 
devlet memuru aylığının % 50'sine kadar net tazminat ödenmesi mümkün kılınmaktadır. Ka
nun belli bir yöre için ve geçici süre ile uygulanacağından,,fazla çalışma ücreti ile tazminatın 
ne kadar süre ile ödeneceği ve tazminatın hangi görev ve dereceler için ne miktarda verileceği 
hususunda Bakanlar Kurulu yetkili kılınmaktadır. 

Madde 7. — Afete maruz bölgede yapılacak işlerle ilgili olarak tomruk, kereste, demir 
ve çimento gibi yapı malzemesi tahsislerinin, ilgili Bakanlığın talebi üzerine kurumlarca önce
lik ve ivedilikle sağlanması öngörülmektedir. 

Madde 8. — 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu genel mahiyette her türlü amaç için yar
dım toplanmasına ilişkin bir Kanundur. Kanun kapsamındaki yerler için toplanan paraların 
Afetler Fonuna veya valilik emrinde ve bir devlet bankası nezdindc açılacak bir hesaba aktarıl
ması tereddütlere meydan vermeden sağlanmış olacaktır. Bu hesaptan yapılacak harcamaların 
Sayıştayca denetlenmesi öngörülmek suretiyle suiistimallerin önüne geçilecektir. Diğer taraf
tan, "bağış" ibaresinin konmasıyla da toplanan paraların yardım veya bağış olduğu hususun
daki tartışmalar da son bulacaktır. 

Diğer taraftan, yiyecek, içecek, giyecek, tıbbî yardım, çadır ve diğer her türlü taşınır mal
ların Kızılay'a aktarılması öngörülmektedir. 

Madde 9. — Bu madde ile, Kanun kapsamına giren yörelerde depremde hayatını kaybe
den yurttaşların birinci derecedeki yakınlarına, her can kaybı için 20 000 000 (Yirmi Milyon) 
lira tutarında nakdî tazminat ödenmesi hükme bağlanmaktadır. 

Ayrıca, birinci derecedeki yakınların tespitinde ve nakdî tazminatın bu yakınlara eşit ola
rak dağıtımında en büyük mülkî amir yetkili olduğu, ödemelerin Sosyal Yardımlaşma ve Da
yanışmayı Teşvik Fonundan sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik vakıfları aracılığıyla 
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yapılacağı, fondan bu amaçla ilgili vakıflara gönderilen paraların başka bir maksatla kullanı
lamayacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 10. — Kanun kapsamına giren yörelerde fiilen oturdukları konutları veya işyerleri, 
7269 sayılı Kanun hükümlerine göre deprem nedeniyle, ağır hasara uğradıkları tespit edilenle
re 15 000 000 (onbeş milyon) lira, orta hasara uğradıkları tespit edilenlere 10 000 000 (on mil
yon) lira, az hasara uğradıkları tespit edilenlere 5 000 000 (beş milyon) lira, karşılıksız olarak 
nakdî tazminat ödenmesi öngörülmekte ve hak sahipliği de mahfuz tutulmaktadır. Diğer ta
raftan, anılan tazminat miktarlarının üç katına kadar artırılması hususunda Bakanlar Kurulu 
yetkili kılınmaktadır. 

Madde 11. — Kanun kapsamına giren yöre belediyelerinin deprem nedeniyle toplayama
dığı emlak vergisi dahil, diğer vergi, resim ve harçların, 1992 yılı ile sınırlı olmak kaydıyla 2380 
sayılı Kanuna göre kurulmuş bulunan Mahallî İdareler Fonundan karşılanması hükme bağ
lanmak suretiyle bu yöredeki belediyelerin malî yükünün hafifletilmesi öngörülmektedir. 

Ayrıca getirilen yeni bir düzenlemeyle de, bölgede mevcut belediye ve özel idarelere 2380 
sayılı Kanuna göre verilmesi gereken miktarın, 1992 yılı sonuna kadar olmak kaydıyla üç katı 
üzerinden hesaplanarak ödeneceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 12. — 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların De
ğerlendirilmesine Dair Kanuna bir geçici madde eklenerek, Kanun kapsamına giren yörelerde 
çalışan ve kendilerinden tasarruf kesintisi yapılanlara 13.3.1992 tarihine kadar biriken kesinti 
ve katkı miktarları ile nemalarının tamamının, 1992 yılı sonuna kadar istekleri halinde, bir 
defaya mahsus olmak üzere ödenmesi sağlanmaktadır. 

Madde 13. — 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme 
Yardımı Yapılması Hakkında Kanuna bir geçici madde eklenerek, Kanun kapsamına giren yö
relerde, 7269 sayılı Kanun ile 2985 sayılı Kanun uyarınca yapılacak konutların borçlarının mah
subunda, bu Kanun hükümlerine bağlı kalınmaksızın konut edindirme yardımı kullandırılabi-
leceği belirtilerek, bu konuda düzenlemeler yapmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmaktadır. 

Madde 14. — Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli illerinde depremin meydana getirdiği neti
celerin biran önce olağan hale dönüştürülmesini amaçlayan bu Kanunun 3 yıl süreyle uygula
nacağı hükme bağlanmakta ve bu süreyi azaltmaya veya iki katına kadar artırmaya Bakanlar 
Kurulu yetkili kılınmakta, hizmetlerin hızla yürütülmesi amacıyla 1050 ve 2886 sayılı Kanun
ların bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaması hükmü getirilmektedir. 

Madde 15. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 16. — Yürütme maddesidir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

1992 yılında Erzincan'daki Vergi Mükelleflerinden Vergi Alınmaması Hakkındaki Kanun 
Teklifimiz gerekçeleriyle birlikte ekte sunulmuştur. 

Saygılarımızla arz ederiz. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Mustafa Bas 
tstanbul 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Kemaleitin Göktaş 
Trabzon 

Çevat Ayhan • 
Sakarya 

Ahit Kıvrak 
Konya 

Ahmet Remzi Üstün 
Konya 

Ahmet Arrkan 
Sivas 

Fethullah Erbaş 
Van 

^ '. : '." 

. . . '. 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Abdullatif Şener 
Sivas 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Musa Demirci 
Sivas 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Melih Gökçek 
Ankara 

Zeki Ünal 
Karaman , 

Ali Oğuz 
tstanbul 

Ömer Faruk Ekinci 
Ankara 

Ahmet Feyzi Inceöz 
Tokat 

Lütfi Doğan 
Gümüşhane 

GENEL GEREKÇE 

Erzincan büyük deprem felaketlerinin yaşandığı bir ilimizdir. Yine yeni bir deprem fela
ketiyle çok sayıda vatandaşımız ölmüş, yaralanmış ve önemli ölçüde maddî zarara uğramıştır. 
Her an yeni depremlerin meydana gelebileceği endişeleri içerisinde Erzincanlılar evlerine gire
memekte, normal hayatlarını sürdürümemektedirler. < 
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Devlet hizmetlerinin finansmanına katılmak için vergi ödemek herkesin vatandaşlık öde
vidir. Ancak Anayasanın 73 üncü maddesine göre vergiler "ödeme gücü" esas alınarak tahsil 
edilirler. Halbuki Erzincan'da yaşanan elim deprem felaketiyle, orada yaşayan insanlar kamu 
hizmetlerinin giderlerine katılma gücü bir yana, normal hayat akışlarını, yakınlarını, iş düzen
lerini yitirmiş vaziyettedirler. Böyle bir ortamda yöre halkından vergi yükümlülüğünün hafif
letilmesi sosyal devlet ilkesinin de bir gereğidir. 

Bugün Türk Vergi Kanunlarında ekonomik ve sosyal amaçlı pekçok muafiyet ve istisnalar 
yeralmaktadır. Bu düzenlemelerle bir yandan vergiler vasıta kılınmak suretiyle ekonomik he
deflere ulaşılması amaçlanırken, ayrıca vergilemenin bir yük ve zorluk oluşturacağı açık olan 
mükellefler korunmaya çalışılmaktadır. 

Diğer taraftan bugün devlet giderleri arasında transferler önemli bir yer tutmaktadır. Bu 
transfer harcamalarının önemli bir kısmı bazı sektörlere sübvansiyon olarak verilirken, bir kıs
mı da sosyal amaçlara harcanmaktadır. 

Devlet bir yandan gelir sağlama, diğer yandan harcama politikalarıyla sosyal ve ekono
mik sonuçlar elde etmeye çalışmaktadır. Erzincanlıların bilinen deprem sonrasında vergi yük
lerinin hafifletilmesi bu genel devlet politikasına uygun ve yakışır bir tutumdur, özellikle ge
niş kapsamlı bir vergi affının çıkarıldığı bir ortamda, Erzincan ile ilgili bu özel durumun ihmal 
edilmesi uygun olmayacaktır. 

Her ne kadar 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 115 inci maddesinde doğal afetler nedeniy
le vergi borçlarının terkin edileceği ifade edilmekteyse de; bu madde varlıklarının üçte birini 
kaybetme gibi şartlar ve kısmen veya tamamen gibi sınırlar çizmektedir. Halbuki bugün Erzin
can'da doğrudan doğruya can ve mal kaybına uğramayanlar bile yaşanan felaketten etkilen
mişler, iş düzenleri bozulmuş ve gelecekle ilgili beklentileri değişmiştir. 

Böyle özel bir affa sosyal devlet ilkesinin de bir gereği olarak her zamankinden daha fazla 
ihtiyaç vardır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 1991 yılı gelir vergisi Mart 1992 ayında tahakkuk ettirilmekte ve 1992 yılında 
3 taksitle tahsil edilmektedir. Deprem felaketiyle iç düzenleri alt-üst olan Erzincan halkından 
1992 yılında bütün gelir faaliyetleri itibariyle vergi alınmaması, depremin ortaya çıkardığı ya
raların sarılabilmesi açısından kısmen de olsa gereklidir. 

Madde 2. — Bu madde 1991 yılı gelir vergilerini kesinti ve geçici vergi yoluyla daha önce 
ödemiş bulunan mükelleflere iade hakkı sağlamaktadır. Böylece vergisini ödeyenler ve ödeme
yenler arasında adalet sağlanmış olmaktadır. 

Madde 3. — Deprem öncelikle binaları etkilemektedir. Gelir kaynaklarına yönelik bir af
la birlikte, bina vergilerinin de affı bir zarurettir. Deprem tehdidi ile içine rahat girilemeyen 
binalar, yıkılmamış olsalar bile 1992 yılı için emlak vergisinden istisna tutulmakta ödemenin 
iadesini öngörmektedir. 

Madde 4. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 5. — Yürütme maddesidir. 
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KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ŞEVKET KAZAN VE 24 ARKADAŞININ TEKLİFİ 
) • • ' ' 

1992 Yılında Erzincan'daki Vergi Mükelleflerinden Vergi Alınmaması 
Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Erzincan İl merkezindeki vergi dairelerinden birine gelir vergisi bakımın
dan bağlı bulunan mükelleflerin 1991 takvim yılı gelir vergileri tahsil olunmaz. 

MADDE 2. — Bu mükelleflerden 1991 yılı gelirlerine mahsuben Gelir Vergisi Kanununun 
94 üncü maddesi gereğince yapılan tevkifat ile aynı Kanunun mükerrer 120 nci maddesi gere
ğince 1991 yılında ödedikleri geçici vergiler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde 
iade edilir. 

MADDE 3. — Erzincan il merkezinde bulunan binalar 1992 yılında emlak vergisine tabi 
değildir. Bu yıla ait olarak yapılmış bulunan ödemeler iade edilir. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 
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•TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
8.6.1959 tarih ve 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun sonuna Geçici 4 üncü 

madde ilave edilmesi Hakkında Kanun. Teklifimiz ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederiz. 1.4.1992 

Alparslan Türkeş . Rıza Müflüoğlu 
Yozgat Erzurum 

GENEL GEREKÇE 

Bilindiği gibi 13 Mart 1992 günü Erzincan'da bütün milletimizi büyük bir üzüntüye bo
ğan deprem meydana gelmiş ve ilk tespitlere göre de üçyüzün üstünde vatandaşımız hayatlarını 
kaybetmişlerdir. 

Bu felaket nedeniyle birçok tedbirler alınmış ve çeşitli yardımlar gerçekleştirilmiştir. 
8.6.1959 tarihinde kabul edilen 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Türkiye Cum

huriyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya 
herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikalini Veraset 
ve İntikal Vergisine tabi kılmaktadır. 

Bu kanundaki veraset tabiri; miras vasiyet ve miras mukavelesi gibi ölüme bağlı tasarruf
ları ifade etmektedir. 

Bu depremde toplu ölümler olması ve Erzincan'ın ekonomik yapısının, ticarî hayatının 
bozulması bu kanunun belli bir süre geçici olarak Erzincan'da tatbik edilmemesini gerektir
mektedir. 

Bu sebeple 13 Mart tarihinden itibaren 13 Eylül 1992 tarihine kadar meydana gelen ölüm
lerden doğan miraslardan bu verginin alınmaması Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun ruhu
nu ve asıl amaçlarını zedelemeyecektir. 

Deprem anında ölenlerin yanısıra deprem sonrası ölenlerin de deprem tesiri altında oldu
ğunu genel bir bazda kabul etmekte doğru olmaktadır. Çünkü bir kısım insanlar deprem esna
sında yaralanıp ölebilecekleri gibi yine bir kısım hastalıkların bu deprem esnasında korku, stres 
ve benzeri baskılar ve elverişsiz koşullar nedeniyle ortaya çıkabileceğini kabul etmek gerek
mektedir. 

Bu sebeple, sadece Erzincan'da geçerli olmak üzere 13.3.1992 tarihi ile 13.9.1992 tarihleri 
arasında yaşamlarını yitirenlerden doğan miraslardan Veraset ve İntikal Vergisinin alınmaması 
hem adil bir uygulama hemde ayrı bir devlet yardımı olacaktır. 

YOZGAT MİLLETVEKİLİ ALPARSLAN TÜRKEŞ VE ERZURUM MİLLETVEKİLİ 
RIZA MÜFTÜOĞLU'NUN TEKLİFİ 

7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde İlave Edilmesine 
İlişkin Kanun Tcldifı 

MADDE 1. — 8.6.1959 tarih ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun sonuna 
aşağıdaki geçici 4 üncü madde eklenmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE 4. — 13.4.1992 tarihinde Erzincan ve çevresinde meydana gelen dep
rem veya bu büyük depremi, takip eden sarsıntılar sırasında ölenlerin gerçek kişi, kanunî veya 
mensup mirasçılarına intikal eden menkul, gayrimenkul ve haklan, Veraset ve intikal Vergisin
den muaftır. . 

Bu hüküm, Erzincan ve ilçeleri için geçerli olup, 13.3.1992 tarihi ile 13.9.1992 tarihleri ara
sında uygulanır. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi > 2.7.1992 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/418, 2/270, 2/289' . 
Karar No. v 68 ' 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 23.6.1992 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nulan ve Başkanlıkça 1.7.1992 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "Erzincan, Gümüşha
ne ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afetine İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı'' ile çeşitli tarihlerde Komisyonumuza havale edilen Kocaeli Milletvekili Şevket 
Kazan ve 24 Arkadaşının» "1992 Yılında Erzincan'daki Vergi Mükelleflerinden;Vergi Alınma
ması Hakkında Kanun Teklifi' ye Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve Erzurum Milletveki
li Rıza Müftüoglu'nun; "7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde 
İlave Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi" Danışma Kurulunun 1.7,1992 tarih ve 3 nolu tavsiyesi 
dikkate alınarak İçtüzüğün 37 nci maddesindeki.48 saatlik süreye uyulmaksızın gündeme alı
narak Komisyonumuzun 2.7.1992 tarihinde yaptığı 45 inci birleşiminde İçtüzüğün 36 ncı mad
desi uyarınca birbirleriyle ilgileri nedeniyle birleştirilmek suretiyle, Hükümeti temsilen Devlet 
Bakanları Erman Şahin ve M. Ali Yılmaz ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerin'in de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi 1992 yılı Mart ayında Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli illeri ile merkez ve 
ilçelerinde tüm ulusumuzun büyük bir üzüntüyle karşıladığı bir deprem felaketi meydana gel
miştir. Bu felaket nedeniyle bir çok tedbirler alınmış ve çeşitli yardımlar gerçekleştirilmiştir. 
Ancak, deprem afetinin yarattığı tahribatı giderici iyileştirmelerin yapılabilmesi için muhtelif 
yasalarda mevcut olan bazı hükümler yetersiz kalmaktadır. 

Tasarı ve teklifler ile, bu yaranın hızla sarılabilmesi ve biran önce normal hayata geçilme
sinin sağlanabilmesi, mağdur olan vatandaşlarımızın en azından maddî yönden yaralarının hâ  
fıfletilebilmesi için alınacak önlemlerin yeni esaslara bağlanmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; 
— Yaşanılan felaketin çok üzücü olduğu ve hükümetin bu konu ile ilgili olarak getirdiği 

tasarının bölge halkının ihtayaçlarını büyük ölçüde karşılayacağı, \ 
— Halihazırda bu gibi felaketleri karşılamaya yönelik imkânlarımızın kısıtlı olduğunun 

bu felaket esnasında bir kere daha açıkça görüldüğü, 
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— Bölge halkına vergilerini ödeme konusunda kolaylıklar sağlanması gerektiği, tasarı ile 
bu imkânın getirilmesinin ise memnuniyet verici olduğu, 

— Bölgede gerek imar planlarının hazırlanması, gerekse ihaleler konusunda daha dikkat
li davranılmasının kaçınılmaz olduğu, 
şeklindeki görüş ve düşünceler ile hükümetin bu konudaki tamamlayıcı açıklamalarından son
ra tasarı ve teklifler Komisyonumuzca da benimsenerek 1/418 sayılı Kanun Tasarısı esas alın
mak suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının; 
— 2 nci maddesinin işyerleri ile ilgili (c) bendi uygulamada zorluklar yaratacağı görüşüyle 

madde metninden çıkarılmış ve madde bu değişiklikle, 
— 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası madde metninden çıkarılmış ve madde bu değişikle, 
— 8 inci maddesi, tüm nakdî yardımların Afet Fonu'na aktarılması ve bir merkezde top

lanmasının sağlanması ile, yapılan harcamaların Sayıştay Denetimi dışında tutulmasını temi-
nen yeniden düzenlenmiş ve madde bu değişiklikle, 

— 9 uncu maddesi, depremde hayatını kaybeden vatandaşların birinci derecedeki yakın
larına ödenecek nakdî yardımların (20 000 000.-) liradan (50 000 000.-) liraya çıkarılması ve 
"tazminat" ibaresinin başkanlığa verilen redaksiyon yetkisi ile "yardım" şeklinde değiştiril
mesi suretiyle yeniden düzenlenmiş ve madde bu değişiklikle, 

— 10 uncu maddesi, 1 inci fıkrada yer alan "veya işyerleri" ibaresinin fıkra metninden 
çıkarılması, (a) bendinde yeralan (15 000 000.-) liralık nakdî yardımın (25 000 000.-) liraya, (b) 
bendinde yer alan (10 000 000.-) liralık nakdî yardımın (15 000 000) liraya, (c) bendinde yer 
alan (5 000 000.-) liralık nakdî yardımın (10 000 000.-) liraya çıkarılması ve sigorta şirketlerince 
ödenen miktarların nakdî yardımlardan indirilmesine ilişkin hüküm, metne yeni bir fıkra ola
rak ilave edilmek suretiyle yeniden düzenlenmiş ve madde bu değişiklikle, 

— 11 inci maddesi, bölgedeki belediye ve il özel idarelerine yapılacak ödemelerin, tasarı
nın kanunlaşmasından sonra yürürlükte kaldığı sürece üç katı oranında yapılmasını sağlaya
cak şekilde yeniden düzenlenmiş ve madde bu değişiklikle, 
kabul edilmiştir. 

— Deprem öncesinde ticaretle iştigal eden kiracı konumundaki işletmecilere, Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Va
kıfları aracılığı ile proje üzerinden işyeri edindirme yardımı yapılmasını sağlayan bir düzenle
me metne yeni 12 nci madde olarak ilave edilmiştir. 

— Tasarının kapsamına giren yörelerde gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 1992 yı
lında tahakkuk edecek gelir ve kurumlar vergilerinin terkini veya kısmen tahsili hususunda Ba
kanlar Kuruluna yetki veren hüküm metne yeni 13 üncü madde olarak ilave edilmiştir. 

— Çerçeve 12 nci maddesi, madde kapsamından yararlanacak olanları tereddüde yer bı
rakmayacak şekilde açıkça belirlemek amacıyla yeniden düzenlenmiş ve madde bu değişiklik 
ile çerçeve 14 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

— Çerçeve 13 üncü maddesi çerçeve 15 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 150) 
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— Deprem nedeniyle yitirilen canlı hayvan kayıplarının karşılığının, Tarım ti Müdürlük
lerinin yaptığı tespitler üzerinden, hak sahiplerine 2090 sayılı Kanunla kurulmuş fon hesabın
dan temin edilerek aynî olarak verilmesine ilişkin hüküm metne yeni çerçeve 16 ncı madde ola
rak ilave edilmiştir. 

— 14 üncü maddesinde, yapılacak harcamalarda 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanu
nu ile 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu hükümlerinin dikkate alınmayacağı ifadesini içeren 2 
nci fıkrası madde metninden çıkarılmış ve madde bu değişiklikle 17 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

— Tasarının; 1, 3, 4, 5 ve 7 nci maddeleri ile yürürlüğe ilişkin 15 inci, yürütmeye ilişkin 
16 ncı maddesi, 18 ve 19 uncu maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kanun Tasarısının başlığı metinlerde bazı kanunlara geçici maddeler eklenmesi şeklinde 
düzenlemelere yer verilmiş olduğu dikkate alınarak bunların başlıkta gösterilmesini teminen 
yeniden düzenlenmiştir. 

Komisyonumuz ayrıca, bölgede zarar görenlere biran önce etkin bir şekilde yardım götürü
lebilmesi amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesinden önce tasarının Kanun
laşmasını teminen İçtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca, Genel Kurulda öncelikle görüşülme
sini istemeyi kararlaştırmıştır. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ilyas Aklaş 

Samsun 

Bu Raporun Sözcüsü 
Kamer Genç 

Tunceli 

Üye 
Veli Andaç Durak 

Adana 

Üye 
Timurçin Savaş 

Adana 

Üye 
Halil Demir 

Aksaray 

Üye 
Veysel Atasoy 

Antalya 

Üye 
Hüseyin Balyalı 

Balıkesir 

Üye 
Melih Pabuççuoğlu 

Balıkesir 

Üye 
Yılmaz Ovalı 

Bursa 

Üye 
Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
M. Halûk Müftüler 

Denizli 

Üye 
Balıattin Alagöz 

Gaziantep 

Üye 
Mehmet Dönen 

Hatay 

Üye 
Nihat Matkap 

Hatay 
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Üye Üye 
Alaettin Kurt Hasan Peker 

Kocaeli Tekirdağ 

Üye Üye 
İbrahim Kumaş Koray Aydın 

Tokat Trabzon 
Muhalefet şerhim ektedir. 

MUHALEFET ŞERHİ 

Bu kanunda yetkilerin Bakanlar Kuruluna verildiği için muhalifim. 2.7.1992 

İbrahim Kumaş 
Tokat 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Erzincan, Gümüşhane.ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afetine İlişkin Hizmetlerin 
Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli merkez ve ilçelerin
de 1992 Mart ayında meydana gelen deprem nedeniyle afete maruz bölge ilan edilen yörelerde 
normal hayatın devamını sağlayacak hizmetlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzen
lemektir. -

MADDE 2. — Deprem nedeniyle hasar gören, 
a) Fiilen oturulmasına rağmen iskân ruhsatı alınmamış konut kooperatiflerinin üyeleri

ne, yalnız bir kooperatif ve bir tek üyelik için, 
b) Ahır ve samanlık sahiplerine, 
c) İşyeri sahiplerine, 

7269 sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle "Yapılacak "fördimlara 
Dair Kanunda belirtilen borçlandırma ve kredilendirme usulleri çerçevesinde hak sahipliği tanınır. 

MADDE 3. — Bu Kanun kapsamında, 7269 sayılı Kanuna göre tespit edilmiş olan hak 
sahipliğine başvuru sürelerinin uzatılması hususunda Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 4. — Onarımı mümkün görülen ve birden fazla bağımsız bölümü olan hasarlı 
yapılarda, 7269 sayılı Kanun hükümlerine göre, onarım yardımından yararlanmak için kat ma
likleri sayı ve arsa payı çoğunluğu ile borçlanma sözleşmelerini yapmaları halinde, borçlanma 
sözleşmesi yapmayan veya bu imkâna sahip olmayan diğer kat maliklerinin herhangi bir karar 
almaya gerek kalmadan Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince yapının ortak yerlerine yapılacak ona
rım giderlerine arsa payları oranında iştirakini saglattırmaya, bunlardan tahsilat yapmaya ve 
yaptırmaya Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 5. — 7269 sayılı Kanun ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa dayanılarak kredi 
verilen, afete maruz bölge ilan edilen yörelerde inşaatı tamamlanmış veya devam etmekte olan 
konutlardan hasar görenlerin Toplu Konut İdaresine veya bankalara olan borçlarının ertelen
mesi veya silinmesine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 6. — Afete maruz bölgede çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
personele, bütçe kanunlarında yer alan fazla çalışma ücretinin iki katını geçmemek üzere fazla 
çalışma ücreti ödenir. ' 

Ayrıca, bu bölgede çalışan her statüdeki personele, en yüksek Devlet memuru aylığının 
brüt tutarının % 50'sini geçmemek kaydıyla tazminat, aylık veya ücretleri ile birlikte ödenir. 
Bu tazminattan damga vergisi hariç hiç bir kesinti yapılmaz. 

Fazla çalışmanın ve tazminatın uygulama sürelerini, tazminatın hangi görev ve dereceler-
dekilere ne kadar ödeneceği hususuna yönelik hertürlü düzenlemeyi yapmaya Bakanlar Kuru
lu yetkilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 150) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afetine İlişkin Hizmetlerin 

Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
(Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afetine İlişkin Hizmetle

rin Yürütülmesi ve 20.6.1977 Tarih ve 2090 Sayılı Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapı
lacak Yardımlar Hakkında Kanun, 11.11.1986 Tarih ve 3320 Sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bun
ların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Hakkında Kanun ve 9.3.1988 Tarih ve 3417 Sayılı 
Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanuna 

Birer Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı) 
MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Deprem nedeniyle hasar gören, 
a) Fiilen oturulmasına rağmen iskân ruhsatı alınmamış konut kooperatiflerinin üyelerine, 

yalnız bir kooperatif ve bir tek üyelik için, 
b) Ahır ve samanlık sahiplerine, 
7269 Sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yar

dımlara Dair Kanunda belirtilen borçlandırma ve kredilendirme usulleri çerçevesinde hak sa
hipliği tanınır. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Afete maruz bölgede çalışan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
personele, bütçe kanunlarında yer alan fazla çalışma ücretinin.iki katını geçmemek üzere fazla 
çalışma ücreti ödenir. 

Fazla çalışmanın ve tazminatın uygulama sürelerini, tazminatın hangi görev ve dereceler-
dekilere ne kadar ödeneceği hususuna yönelik her türlü düzenlemeyi yapmaya Bakanlar Kuru
lu yetkilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 150") 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 7. — Afete maruz bölgede yapılacak İşlerle ilgili olarak tomruk, kereste, demir 
ve çimento gibi yapı malzemesi tahsisleri, ilgili Bakanlığın talebi üzerine kurumlarca öncelik 
ve ivedilikle sağlanır. \ 

MADDE 8. — Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli depremleri nedeniyle özel ve kamu kuru
luşları ile kişiler tarafından toplanan bağış ve yardımlardan, her ne ad altında toplanırsa top
lansın nakdî olanlar Afetler Fonunda veya valilik emrinde ve bir Devlet bankası nezdinde açı
lacak bir hesapta toplanır; bu hesaptan yapılacak haramalar Sayıştay'ca denetlenir. Yiyecek, 
içecek, giyecek, tıbbî yardım, çadır ve diğer her türlü taşınır mallar ise Kızılay'a aktarılır. 

MADDE 9. — Bu Kanun kapsamına giren yörelerde depremde hayatını kaybeden yurt
taşların birinci derecedeki yakınlarına, her can kaybı için 20 000 000.- (Yirmi Milyon) lira tuta
rında nakdî tazminat ödenir. 

Birinci derecedeki yakınların tespitinde ve nakdî tazminatın bu yakınlara eşit olarak dağı
tımında en büyük mülkî amir yetkili olup, ödeme Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonundan sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik vakıfları aracılığıyla yapılır. Fondan bu 
amaçla ilgili vakıflara gönderilen paralar, başka bir amaçla kullanılamaz. 

MADDE 10. — Bu Kanun kapsamına giren yörelerde fiilen oturdukları konutları veya 
işyerleri deprem nedeniyle, 7269 sayılı Kanun hükümlerine göre, 

a) Ağır hasara uğradıkları tespit edilenlere 15 000 000 (Onbeş Milyon) lira, 
b) Orta hasara uğradıkları tespit edilenlere 10 000 000 (On Milyon) lira, 
c) Az hasara uğradıkları tespit edilenlere 5 000 000 (Beş Milyon) lira, 

hak sahipliği dışında karşılıksız olarak 9 uncu maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre nakdî 
tazminat ödenir. 

Birinci fıkrada belirtilen nakdî tazminat miktarlarını üç katına kadar artırmaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

MADDE 11. — Bu Kanun kapsamına giren yöre belediyelerinin deprem nedeniyle topla
yamadığı emlak vergisi dahil diğer vergi, resim ve harçlar, 2380 sayılı Kanuna göre kurulmuş 
bulunan fonlardan 1992 yılı ile sınırlı olmak kaydıyla karşılanabilir. 

Birinci fıkraya göre hangi fondan ne miktarda ödeme yapılacağı Bakanlar Kurulunca ka
rarlaştırılır. 

Bölgede mevcut belediye ve özel idarelere 2380 sayılı Kanuna göre verilmesi gereken mik
tar, 1992 yılı sonuna kadar üç katı olarak ödenir. 

MADDE 12. — 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların De
ğerlendirilmesine Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 150) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. — Tasarının 7 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli depremleri nedeniyle özel ve kamu kuru
luşları ile kişiler tarafından toplanan bağış ve yardımlardan, her ne ad altında toplanırsa top
lansın nakdî olanlar Afetler Fonuna; yiyecek, içecek, giyecek, tıbbî yardım, çadır ve diğer her 
türlü taşınır mallar ise Kızılay'a aktarılır. 

Bu amaçla toplanan yardımlar bu kanunun kapsamına giren iller dışında kullanılamaz. 
MADDE 9. — Bu Kanun kapsamına giren yörelerde depremde hayatını kaybeden yurt

taşların birinci derecedeki yakınlarına, her can kaybı için 50 000 000 (Ellimilyon) lira tutarında 
nakdî yardım ödenir. 

Birinci derecedeki yakınların tespitinde ve nakdî tazminatın bu yakınlara eşit olarak dağı
tımında en büyük mülkî amir yetkili olup, ödeme Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonundan sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik vakıfları aracılığıyla yapılır. Fondan bu 
amaçla ilgili vakıflara gönderilen paralar, başka bir amaçla kullanılamaz. 

MADDE 10. — Bu Kanun kapsamına giren yörelerde fiilen oturdukları konutları deprem 
nedeniyle. 7269 sayılı Kanun hükümlerine göre. 

a) Ağır hasara uğradıkları tespit edilenlere 25 000 000 (yirmibeşmilyon) lira, 
b) Orta hasara uğradıkları tespit edilenlere 15 000 000 (onbeşmilyon) lira, 
c) Az hasara uğradıkları tespit edilenlere 10 000 000 (onmilyon) lira, hak sahipliği dışında 

karşılıksız olarak 9 uncu maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre nakdî yardım ödenir. 
Birinci fıkrada belirtilen nakdî yardım miktarlarını üç katına kadar artırmaya Bakanlar 

Kurulu yetkilidir. 
9 ve 10 uncu maddelerde yer alan yardımların ödenmesinde, maddede sayılanlara sigorta 

şirketlerince her türlü sigortalar içifı ödenen veya ödenecek tazminatlar indirilir. 

MADDE 11. — Bu Kanun kapsamına giren yöre belediyelerinin deprem nedeniyle topla
yamadığı emlak vergisi dahil diğer vergi, resim ve harçlar, 2380 sayılı Kanuna göre kurulmuş 
bulunan fonlardan 1992 yılı ite sınırlı olmak kaydıyla karşılanabilir. 

Birinci fıkraya göre hangi fondan ne miktarda ödeme yapılacağı Bakanlar Kurulunca ka
rarlaştırılır. 

Bölgede mevcut Belediye ve özel idarelere 1992 yılı Bütçe Yasasındaki ilkelere göre tahak
kuk eden miktar bu kanunun yürürlük süresince 3 kat oranında ödenir. 

MADDE 12. — Deprem öncesinde ticaretle iştigal eden kiracı konumundaki işletmecile
re, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Vakıfları aracılığıyla proje üzerinden işyeri edindirme yardımı yapılır. 

MADDE 13. — Bu Kanunun kapsamına giren yörelerde gelir ve kurumlar vergisi mükel
leflerinin 1992 yılında tahakkuk edecek gelir ve kurumlar vergilerinin terkini veya kısmen tah
sili hususunda Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 14. — 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların De
ğerlendirilmesine Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

"GEÇİCİ MADDE 2. —Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli illerinde Vuku Bulan Deprem 
Âfetine İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi-Hakkında Kanun kapsamına giren yörelerde çalışan 
ve kendilerinden tasarruf kesintisi yapılanlara 13.3.1992 tarihine kadar biriken kesinti ve katkı 
miktarları ile nemaların tamamı, 1992 yılı sonuna İcadar istekleri halinde, bir defaya mahsus 
olmak üzere ödenir." 

MADDE 13. — 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler İle Bunların Emeklilerine Konut Edindir
me Yardımı Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 1. — Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem 
Afetine İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun kapsamına giren yörelerde, 7269 sa
yılı Kanun ile 2985 sayılı Kanun uyarınca yapılacak konutların borçlarının mahsubunda, bu 
Kanun hükümlerine bağlı kalınmaksızın konut edindirme yardımı kullanılabilir. Bu konuda 
düzenlemeler yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

MADDE 14. — Bu Kanun üç yıl süre ile geçerlidir ve bu süreyi azaltmaya veya iki katına 
artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bu Kanunun uygulanmasında 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı İhale 
Kanunu hükümleri dikkate alınmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 150) 



— 1 7 — . 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 2. — Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem 
Afetine İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun kapsamına giren yörelerde 13.3.1992 
tarihi itibariyle çalışan ve kendilerinden tasarruf kesintisi yapılanlara; bu tarih itibariyle birik
miş kesinti ve katkı miktarları ile nemalarının tamamı 1992 yılı sonuna kadar istekleri halinde, 
bir defaya mahsus olarak ödenir. 

MADDE 15. — 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindir
me Yardımı Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem 
Afetine İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun kapsamına giren yörelerde, 7269 sa
yılı Kanun ile 2985 sayılı Kanun uyarınca yapılacak konutların borçlarının mahsubunda, bu 
ICanun hükümlerine bağlı kalınmaksızın konut edindirme yardımı kullanılabilir. Bu konuda 
düzenlemeler yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 16. — 2090 sayılı Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar 
Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Erzincan, Tunceli ve Gümüşhane merkez ve ilçelerinde 1992 Mart 
ayında vuku bulan deprem nedeniyle yitirilen canlı hayvan kayıplarının karşılığı, Tarım İl Mü
dürlüklerinin yaptığı tespitler üzerinden, hak sahiplerine 2090 sayılı Yasayla kurulmuş fon he
sabından temin edilerek aynî olarak verilir. 

MADDE 17. — Bu Kanun üç yıl süre ile geçerlidir ve bu süreyi azaltmaya veya iki katına 
kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 15. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 16. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

S. Demirel 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof. E. inönü 

Devlet Bakanı V. 
Ş. Ercan 

Devlet Bakanı 
/. Tez 

Devlet Bakanı 
Prof T Akyol 
Devlet Bakanı 
O. Küercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı V. 
L Tez: 

Devlet Bakanı 
M. Batallı 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
K. Toptan 

Sağlık Bakanı 
Y Ahtuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V. 
A. Gönen 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
D. E Sağlar 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

Ş. Ercan 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
/. Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Oral 

Bayındırlık ve İskân Bakanı V. 
M. Kahraman 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalı 

Turizm Bakanı 
Prof, A. Ateş 
Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 
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(Plan ye Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 18. — Tasarının 15 inci maddesi 18 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 19. — Tasarının 16 mcı maddesi 19 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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